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A I Jornada de Odontologia Online do Seridó foi um evento promovido pela turma do X período do 

curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. A presidência 

do evento foi exercida por um docente convidado, tratando-se do Professor Doutor Glécio Clemente 

de Araújo Filho e teve como vice presidente Professor Doutor Fernando José de Oliveira Nóbrega. 

O tema “Odontologia contemporânea: Desafios e perspectivas” foi escolhido mediante a 

importância de uma abordagem contemporânea e um aprofundamento na discussão científica entre 

as áreas do conhecimento, dos desafios encontrados na Odontologia, e também as suas resoluções 

no seu amplo aspecto. Como também, promover a integração entre acadêmicos e profissionais que 

visem um incremento do cuidado e atenção aos pacientes. 
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UTILIZAÇÃO DO LASER DE ALTA POTÊNCIA NA GENGIVECTOMIA: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

SILVA, Lucas Vinicius Moura*1; ARAÚJO, Eduardo Eudes Nobrega de2 

1Discente do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário Brasileiro 

2Professor Pós-Doutor do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário 
Brasileiro 

Correspondência: Lucas Vinicius M. Silva* - e-mail:  ls.vinicius@icloud.com 

Introdução: A gengivectomia corresponde a um dos procedimentos cirúrgicos 
periodontais mais frequentemente realizado na prática clínica odontológica e consiste na 
redução do tecido gengival excessivo, com exposição das coroas clínicas desejáveis e, 
quando necessário, restabelecimento da distância biológica apropriada. Comumente 
apresenta técnica cirúrgica com base na utilização de bisturí, no entanto com os 
progressos da tecnologia o laser tem sido utilizado, visto ter várias vantagens no momento 
da execução do procedimento. Objetivo: Revisar o uso e vantagens do laser de alta 
potência na gengivectomia. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico, realizado 
por meio de pesquisa no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, com inserção 
dos descritores “gengivectomia”, “laser” e “periodonto”, com utilização dos operadores 
booleanos “and” e “or”. Resultados: A técnica Gengivectomia consiste em uma excisão 
da gengiva, onde remove-se parede do tecido mole gengival para fornecimento de 
visibilidade e acessibilidade para a remoção completa do cálculo dentário e suavização 
das raízes, criando assim um ambiente benéfico para a cicatrização gengival e 
restauração fisiológica do contorno gengiva. O laser de alta potência surgiu como uma 
maneira de facilitar e melhorar a utilização da técnica, visto que ação se baseia na 
vaporização tecidual, na qual uma alta quantidade de energia impulsiona a destruição do 
tecido com exatidão, provocando a exérese do tecido alvo, concomitantemente coagula e 
descontamina. Além de diminuição do uso da anestesia local, mostra ser bem aceita pelos 
pacientes. A técnica ainda permite redução dos quadros psicológicos de medo e 
ansiedade, visto ser simples e rápida. O laser ainda induz a redução da probabilidade da 
proliferação bacteriana, pois esteriliza ao mesmo tempo que corta os tecidos. Além de ser 
altamente preciso no corte e provocar menos trauma aos tecidos, o fato de não serem 
necessárias suturas também constitui uma vantagem, visto que a contração tecidual ser 
mínima, promovendo assim uma regeneração rápida dos tecidos. Conclusão: O laser de 
alta potência apresenta efeitos benéficos para execução da técnica da gengivectomia, 
podendo substituir o bisturi manual. Constitui técnica bem aceita pelos pacientes e facilita 
a realização do procedimento cirúrgico periodontal. 
 
Palavras-chave: Gengivectomia. Laser. Periodonto. 
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O USO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA PROTEÇÃO DO COMPLEXO 

DENTINO PULPAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Lucas Felipe Rocha Dias1Anna Thaise Dias de Mota Paiva1Bruna Beatriz da Silva 
Costa1Vinicius Galvão de Figueiredo Barbosa1Lucas Murelli de Sá Revoredo1Karollina 
Luiza Sousa Freire1Letícia Virginia de Freitas Chaves2 

Graduação em Odontologia pela Universidade Potiguar – Laureate Education  

Introdução: A proteção do complexo dentino-pulpar possibilita diversas discursões a 
respeito do uso de materiais com maior biocompatibilidade e que causem menor agressão 
aos tecidos pulpares. Dentre as opções relatadas na literatura, o hidróxido de cálcio 
aparece como destaque devido ao seu longo histórico de respostas positivas e 
propriedades adequadas ao complexo, como a capacidade de realizar um reparo tecidual 
e possuir um PH alcalino, o que gera uma atividade antimicrobiana e o torna um material 
de eleição que tem se apresentado no mercado em diversas composições e indicações. 
No entanto, nos últimos anos a necessidade de seu uso vem sendo discutida em virtude 
de novos materiais, como o MTA e os Biocerâmicos terem chegado ao mercado, como 
também frente a possibilidade de reparação da dentina terciária acontecer 
fisiologicamente. Objetivos: O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura 
a respeito do uso do hidróxido de cálcio na proteção do complexo dentino-pulpar direto e 
indireto. Metodologia: Para a elaboração da revisão foram utilizadas as plataformas de 
base de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, entre os anos de 2010 e 2020, com 
os descritores “pulp exposed”, “calcium hydroxide” e “pulp capping”. Resultado: A 
proteção do complexo dentino-pulpar apresenta uma série de especificações e 
biocompatibilidade a serem comparadas no momento da escolha do melhor protetor, 
dentre essas temos a possibilidade de regenerar o tecido afetado, apresentar uma 
proteção a região para que não haja, futuramente agressão a polpa e manter a vitalidade 
de forma longeva, garantindo a segurança ao paciente. O Cimento Hidróxido de cálcio 
continua sendo recomendado para a proteção em capeamento indireto devido a 
possibilidade de estimular o tecido a produção de odontoblastos, já no capeamento direto 
é indicado inicialmente o seu uso na forma pró análise (PA). Os novos materiais que 
chegaram ao mercado têm conquistado uma ampla aderência, no entanto por ainda 
possuírem um alto custo, tornam-se limitados ao uso em todas as esferas. Já quanto a 
reparação fisiológica nem todos os profissionais se sentem seguros a sua não utilização. 
Conclusão: Ao final deste trabalho, concluímos que o hidróxido de cálcio ainda é 
considerado como a primeira opção na proteção do complexo dentino-pulpar, devido a sua 
alta biocompatibilidade, baixo custo, capacidade de estimulo a produção de dentina 
terciaria, e densidade adequadas.  

Palavras Chaves: capeamento pulpar, hidróxido de cálcio, polpa 
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A APLICAÇÃO DO OZÔNIO NO TRATAMENTO DA PERI-IMPLANTITE: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA  

Larissa Campos Cordeiro, graduanda de Odontologia na Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF). Email: larissa.licerio@hotmail.com 

Diego Motinha Matos, Graziele de Souza Diniz e Lavínia Monisa Pifano Felício, 
graduandos de Odontologia na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Maria das Graças Afonso Mirando Chaves, docente de Patologia Oral e Maxilofacial 
UFJF 

Introdução: A peri-implantite é uma infecção inflamatória, que afeta os tecidos 
circundantes aos implantes. Os tecidos moles podem apresentar inchaços e 
sangramentos podendo evoluir para supuração, perda óssea progressiva subsequente e 
até perda completa da osseointegração. Inúmeros são os tratamentos para tal patologia, 
podendo ser cirúrgico, com utilização de substâncias descontaminantes e debridamento 
mecânico. O ozônio tem sido utilizado atualmente como uma estratégia adjuvante ao 
tratamento convencional, isso por conta das suas propriedades terapêuticas que incluem: 
influência no sistema imunológico e humoral, atividades antimicrobianas e respostas 
biológicas significativas nas estruturas ósseas. Objetivo: A finalidade dessa revisão de 
literatura foi evidenciar a utilização do ozônio no tratamento da peri-implantite. 
Metodologia: As buscas foram realizadas nas bases de dados Pubmed, Web of Science e 
Scopus, utilizando os descritores: “Peri-implantitis” ,”Ozone” e “Dentistry”. Foram obtidos 
31 artigos, dos quais mantiveram-se 6 estudos clínicos para a síntese qualitativa. 
Resultados: Todos os 6 artigos selecionados comprovam que o uso adicional do ozônio 
reduziu significativamente as consequências da peri-implantite, isso porque além de suas 
inúmeras vantagens, ele estimula o fluxo sanguíneo, tornando-o benéfico para a 
descontaminação. Conclusão: O emprego do ozônio no tratamento da peri-implantite 
mostrou benefícios promissores para as estruturas ósseas e mucosas danificadas ou 
perdidas. 

Palavras-chave: Ozonio, Peri-implantite, Odontologia  
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FISIOPATOLOGIA DA DISGEUSIA ASSOCIADA À COVID-19: UMA 
REVISÃO DE LITERATUA 

Maria Gabriella Apolinário Xavier1, Diego Aud Gonçalves1, Éverton Matheus de Araújo 
Nunes1, Eduardo Sérgio Donato Duarte Filho2, Lucio Flavio Azevedo Donato2, Stefânia 
Jeronimo Ferreira2 

 1 Discente do curso de Odontologia – UPE campus  Arcoverde 
 2 Docente do curso de Odontologia – UPE  campus Arcoverde 

Introdução: No início de 2020 os pesquisadores chineses isolaram e identificaram um 
novo tipo de coronavírus, representante da classe dos betacoronavírus, que é o causador 
da Covid-19. Dentre os sintomas mais frequentes da infecção estão: febre, mialgia, falta 
de ar e cansaço, porém outros sintomas mais atípicos e menos pesquisados podem 
auxiliar no diagnóstico inicial da doença. A disgeusia pode ser caracterizada como perda 
do paladar e segundo estudos recentes, pode estar intimamente ligada à Covid-19, sendo 
assim, para entender melhor a possível correlação entre a disgeusia e o mecanismo de 
ação da SARS-CoV-2, é imprescindível conhecer mais sobre a afinidade do vírus com um 
receptor de membrana ACE-2, ou seja, a enzima conversora de angiotensina 2. 
Objetivos: elucidar questionamentos existentes sobre a temática e compreender a 
fisiopatologia das alterações do paladar associadas à Covid-19. Metodologia: 
Inicialmente, no DeCS foram pesquisados os seguintes descritores: Disgeusia, Anosmia, 
Covid, Proteína, Mucosa e Saliva, em seguida nas bases de dados PUBMED e BVS, foram 
definidos critérios de inclusão, ou seja, os artigos selecionados deveriam ser do ano de 
2020 e escritos no idioma inglês. Na plataforma da Organização Mundial da Saúde ou 
(World Health Organization), uma publicação foi escolhida para retratar e evolução da 
doença. Resultados: Os receptores de ACE-2 possuem alta expressão em diversos 
sistemas orgânicos do corpo humano, dentre eles: células alveolares do tipo II (AT2) do 
pulmão e células do miocárdio. Ademais, de acordo com estudos, foi observado que a 
ACE2 também possui expressão elevada na cavidade oral, principalmente na língua, 
podendo ser caracterizada como porta de entrada para a infecção e uma das principais 
causas para o desenvolvimento da disgeusia. É importante salientar a presença de outras 
teorias para explicar o mecanismo de ação da disgeusia, como a existência de uma 
relação direta entre disgeusia e anosmia, caracterizada por uma complexa síndrome 
sensorial que envolve diversas estruturas, como ínsula, amígdala e lobo temporal. 
Conclusão: Foi constatada uma provável correlação entre disgeusia e a infecção por 
SARS-CoV-2, visto que a cavidade oral pode ser considerada reservatório para o vírus. 
Outra questão é a facilidade de coleta dos sintomas, triagens em massa podem ser feitas 
para que o diagnóstico possa ser realizado cada vez mais precocemente. 

Palavras-chave: Disgeusia, Anosmia e Covid-19. 
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A IMPORTÂNCIA DAS PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS NA 
REABILITAÇÃO ORAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Túlio de Araújo Lucena1; Jaiane Carmelia Monteiro Viana1; Gabriel Gomes da Silva1; Silvia 
Milena Martins2; Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida3; Juliana Campos Pinheiro3. 

1 Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Norte, Brasil. 

2 Graduando em Odontologia pela Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil. 

3 Graduado em Odontologia e Doutorando em Ciências Odontológicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Introdução: As próteses parciais removíveis provisórias (PPRs provisórias) são 
destinadas ao uso durante um curto espaço de tempo, como parte do tratamento protético 
mais amplo. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão 
bibliográfica, evidenciando a finalidade e o modo de confecção que das PPRs provisórias, 
evidenciando a sua importância para a reabilitação bucal. Metodologia: Os dados 
selecionados foram obtidos através do acesso as bases de dados eletrônicos 
Pubmed/Medline, Lilacs, SciELO e Periódicos Capes, no período de 2011 a 2019 dos 
quais foram selecionados 14 artigos devido sua relevância ao tema. Resultados: As PPRs 
provisórias são classificadas de acordo com a sua indicação, podendo ser imediatas, 
substituindo um ou mais dentes anteriores e/ou posteriores ausentes, temporárias, 
utilizadas para fornecer uma possibilidade de transição quando é inevitável a perda total 
dos dentes e as terapêuticas, indicadas para restabelecer uma nova relação oclusal, 
condicionando os dentes e os tecidos do rebordo para suportar a PPR definitiva. 
Conclusão: As próteses parciais removíveis provisórias fazem parte de uma etapa 
importante do tratamento reabilitador protético, pois surgem como uma alternativa para 
manter espaços, restabelecer a oclusão, substituir dentes anteriores visíveis e condicionar 
o paciente para uso de prótese parcial removível ou prótese total definitiva.  

Palavras-chave: Prótese parcial, Prótese parcial removível temporária, Reabilitação 
bucal. 
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OSTEONECROSE DOS MAXILARES INDUZIDA PELO USO 
DE MEDICAMENTOS 

Isabela Campos de Castro¹, Carla Cecília Lira Pereira de Castro ¹, Fernanda Cardoso 

Gurgel¹, Laura Buarque Caminha Lins¹, Douglas Felipe de Lima e Silva².1 Graduandos em 

Odontologia na Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE), Camaragibe, PE, 

Brasil.  

2 Cirurgião-dentista, Residente em Saúde da Família pelo Instituto de Medicina Integral 

Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, PE, Brasil.  

Introdução: A osteonecrose dos maxilares é uma lesão bucal que causa exposição óssea 

e comprometimento do osso maxilar ou do osso mandibular. Fatores como infecções, 

traumas, radioterapia de cabeça e pescoço, perda de suprimento sanguíneo e o uso de 

fármacos podem levar ao desenvolvimento sintomático ou assintomático da 

fisiopatologia. Objetivos: Discutir a osteonecrose dos maxilares associada a medicamen

tos. Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura na base de dados do Google 

Acadêmico, com os descritores 

OMAM; Osteonecrose; Antirreabsortivos. Resultados: A osteonecrose dos maxilares 

associada ao uso de medicamentos (OMAM) é uma fisiopatologia clínica que pode se 

manifestar através de efeitos adversos de algumas terapias farmacológicas associadas a 

corticoides e principalmente os antireabsortivos, destacando-se  os bifosfonatos, os 

inibidores do RANK-L e alguns antiangiogênicos, que vão atuar na inibição da 

atividade osteoclástica e consequentemente da reabsorção e remodelação, inflamação, 

disfunção imune inata ou adquirida, e na inibição da angiogênese. O diagnóstico pode ser 

feito através de avaliação clínica e exames de imagem. O tratamento tem que ser realizado 

de acordo com o estágio em que a doença se encontra, podendo fazer o uso de 

antimicrobianos e antibióticos; cirurgias de desbridamento, sequestrectomia e resseção 

cirúrgica; terapia com luz laser,ozonoterapia, plasma rico em plaquetas, teriparatida e 

outros. A AAOMS (The American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) possui 

uma tabela que orienta o tratamento em diferentes estágios. 

Conclusão: O uso de prolongado de certos grupos de fármacos, principalmente 

os antireabsortivos,desenvolve resultados positivos para um determinado grupo de 

patologias, porém seus efeitos adversos podem causar a OMAM. É de 

extrema importância um diagnóstico breve e exatopara que os danos gerados pela 

patologia sejam minimizados, pacientes que fazem uso dessacategoria de medicamentos 

devem sempre ser acompanhados por cirurgiões dentistas para orientar e monitorar os 

riscos de desenvolvimento da OMAM.                                                           

Palavras-chave: OMAM; Osteonecrose;Antireabsortivos. 

 

 

 



12 
 

 ASSOCIAÇÕES ENTRE E A DOENÇA PERIODONTAL E A OBESIDADE 

Roberta Del Piero Teixeira¹, Caroline Rodrigues Thomes ¹, Brenda Moraes da Silva¹, 

Lara Victória Dittz de Abreu Costa¹, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa²  

¹Acadêmicas do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo, 

²Professor Associado IV do Departamento de Clínica Odontológica da Universidade do 

Espírito Santo. 

Introdução: A prevalência da obesidade progride em todo o mundo e tem se tornado um 

dos mais importantes riscos à saúde, além de estar altamente associada com o aumento 

da morbimortalidade geral. A obesidade é uma doença metabólica crônica que predispõe 

a uma variedade de comorbidades, incluindo hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 

dois, aterosclerose e doenças cardiovasculares. Estudos têm demonstrado associações 

entre a obesidade e a doença periodontal, uma doença de caráter multifatorial inflamatório 

local e sistêmico, caracterizada por uma microbiota específica, má higienização bucal, 

entre outros fatores que levam a uma destruição do periodonto, podendo levar à perda 

dentária, se nenhum tratamento efetivo for aplicado. Objetivos: Analisar as associações 

existentes entre a doença periodontal e a obesidade por meio da realização de uma 

revisão de literatura narrativa. Metodologia: Para a identificação dos estudos, foi realizada 

uma busca bibliográfica na base de dado eletrônica PubMed utilizando os descritores 

“Obesity” e “Periodontitis”. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 20 estudos 

foram selecionados. Os artigos selecionados foram publicados em inglês, no período de 

2015 a 2020. Resultados: As evidências científicas demonstram que a obesidade é um 

possível fator de risco para a doença periodontal. O mecanismo biológico pelo qual a 

obesidade predispõe à periodontite não é totalmente conhecido. Em comparação com 

indivíduos com peso normal, os indivíduos com obesidade apresentam níveis mais altos 

das citocinas, fator de necrose tumoral circulante-α (TNF-α) e interleucina-6 (IL-6), as quais 

estão envolvidas na fisiopatologia da obesidade e da doença periodontal. Sugere-se que 

o desenvolvimento da resistência à insulina, como consequência de um estado 

inflamatório crônico e o estresse oxidativo podem estar implicados na associação entre 

obesidade e periodontite. Conclusão: A associação entre obesidade e periodontite é 

consistente com um padrão de aumento do risco de periodontite em indivíduos com 

sobrepeso ou obesidade. No entanto, são necessários mais estudos que esclareçam os 

mecanismos envolvidos nessas associações.  

Palavras-chave: Doença Periodontal, Obesidade, Odontologia 
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PROSERVAÇÃO DO DENTE AVULSIONADO E NECESSIDADE DE 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

João Gabriel de Souza Cavalcante¹*; Hellen Tomaz Araújo¹; Kálidda Zayra Monteiro 
Roque¹; Thereza Cristina Farias Botelho Dantas². 

¹Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade Paulo Picanço – FACPP/CE 

²Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Paulo Picanço – FACPP/CE 

Correspondência: João Gabriel de S. Cavalcante* / email: gabrielsouza311@gmail.com 

Introdução: A avulsão dentária é umas das injúrias mais comum em trauma facial, em 
que é caracterizada pelo deslocamento total do dente de seu alvéolo dental, 
desencadeando prejuízos estéticos, funcionais e periodontais. É necessário ter uma boa 
conduta clínica por parte do profissional, tendo assim manejo ideal dos dentes vizinhos e 
dos tecidos moles, além de uma proservação, obtendo um prognóstico favorável. 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo revisar a literatura sobre a proservação 
de dente avulsionado e necessidade de tratamento endodôntico. Metodologia: Foi 
realizada uma pesquisa nas bases de dados em saúde PubMed e Lilacs, no período de 
2005 a 2019. Como critério de inclusão foram artigos publicados nas línguas inglesa e 
portuguesa com as palavras chaves “Avulsion”, “Replantation” e “Endodontics”. Foram 
excluídos temas que não tinham relação com o tema. Revisão de literatura: Foram 
selecionados 6 artigos em que revisa o manejo de dente avulsionado e sua necessidade 
de tratamento endodôntico. Alguns estudos destacam cuidados pós avulsão dentária, 
como por exemplo, o armazenamento do dente em local ideal e tratamento de polpa para 
evitar o risco de reabsorção inflamatória. Segundo as pesquisas, é importante que o 
reimplante dentário seja feito de forma mais rápida possível, acrescentando a isso um 
tratamento endodôntico, evitando assim prejuízos futuros. Entretanto, ainda existem 
situações que o reimplante não é indicado, ocorrendo a reabsorção dentária e a perda do 
elemento. Diante disso, feito um tratamento endodôntico adequadamente, um manejo 
completo e ideal, e tendo uma proservação do elemento, fica mais fácil de ter um 
prognostico satisfeito, melhorando também a estética e o bem estar do paciente. 
Conclusão: Portanto, entende-se a importância do tratamento endodôntico juntamente 
com a proservação para o correto manejo dos processos de reabsorção pós injúria dento-
alveolar, obtendo-se assim um prognóstico favorável com reabilitação dos dentes 
acometidos. 

Palavras-chaves: Avulsion, Endodontics, Replantation. 
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TRATAMENTO DO BRUXISMO DO SONO NA INFÂNCIA: UMA 
REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA 

 
Aline Silva Rubim1, Carolinne Maria de Assis Teixeira1, Fernanda Campos 
Machado2 

¹ Graduanda em Odontologia - Universidade Federal de Juiz de Fora/Minas 
Gerais 

² Professora do curso de Odontologia - Departamento de Odontologia Social e 
Infantil da Universidade Federal de Juiz de Fora/Minas Gerais 

Introdução: O bruxismo do sono é caracterizado pela atividade excessiva da 
musculatura mandibular, ao apertar ou cerrar os dentes durante o sono, o que 
pode trazer consequências tanto dentárias, quanto estomatognáticas, ao ser 
realizado de forma rítmica ou não rítmica. Sua etiologia é multifatorial e a 
prevalência vem aumentando significativamente na infância, justificando a 
necessidade de mais estudos na área. Objetivos: Este trabalho objetiva revisar 
a literatura, de forma narrativa, acerca dos possíveis tratamentos para o 
bruxismo do sono na infância. Metodologia: Foi realizada a busca por 
referências científicas publicadas, entre os anos de 2015 a 2020, utilizando os 
termos “bruxismo do sono”; “bruxismo”; “criança”; “odontopediatria”; 
“tratamento” e “terapêutica”, em português e inglês, nas bases de dados Scielo, 
MEDLINE e PubMed. Resultados: De acordo com os estudos revisados, por 
apresentar origem multifatorial, cada fator causal do bruxismo do sono 
necessita de intervenção específica, que será elucidada a partir do minucioso 
diagnóstico. Atualmente, há inúmeras opções de intervenção para a redução do 
bruxismo em crianças, tais como: abordagem farmacológica, psicológica, 
fisioterápica, confecção de placas oclusais, intervenções ortodônticas, 
prescrição de medicamentos naturais ou homeopáticos, técnicas cirúrgicas e de 
higiene do sono. No entanto, o tratamento de escolha varia de acordo com o 
diagnóstico realizado. Esse deve ser feito após detalhada anamnese, aplicação 
de questionários específicos e realização de exames complementares. As 
contraindicações e os possíveis efeitos colaterais, também, devem ser 
avaliados para a correta tomada de decisão. Mediante as várias opções de 
tratamento disponíveis, é de extrema importância a associação de diferentes 
abordagens terapêuticas, dando ênfase para a interdisciplinaridade para 
resolução do quadro. Conclusão: Para um tratamento eficaz do bruxismo na 
infância, há a necessidade do estabelecimento de um correto diagnóstico e 
determinação dos fatores etiológicos no paciente infantil, para que sejam 
oferecidas orientações e tratamentos adequados e individualizados à criança e 
sua família. 
 

Palavras-chave: “Bruxismo do sono”, “Terapêutica”, “Criança” 
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AS APLICAÇÕES DA ACUPUNTURA NA ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

Roberta Del Piero Teixeira (robertadelpiero@outlook.com)¹, Caroline Rodrigues Thomes 

(carolthomesodonto@gmail.com)¹, Brenda Moraes da Silva 

(brendamoraes_@hotmail.com)¹, Lara Victória Dittz de Abreu Costa (lara-

dittz@hotmail.com)¹, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa² (alfredofeitosaufes@gmail.com). 

¹Acadêmicas do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo, 

²Professor Associado IV do Departamento de Clínica Odontológica da Universidade do 

Espírito Santo. 

Introdução: A acupuntura é uma técnica chinesa originada há mais de três mil anos 
definida como a inserção de agulhas na pele em pontos específicos, com o objetivo de 
prevenir e curar doenças. O uso da acupuntura na Odontologia como um método 
alternativo de controle da dor foi aprovado pela Federação Dentária Internacional (FDI) em 
outubro de 2002, em Viena, e desde então, tem sido investigada suas aplicações nessa 
área. A dor é a resposta do organismo frente a alterações que prejudiquem seu 
funcionamento. Entretanto, dependendo da intensidade e da duração, pode dificultar o 
tratamento para eliminar seu fator etiológico. Por isso, seu controle é fundamental no plano 
de tratamento. As dores crônicas são mais difíceis de serem controladas e freqüentemente 
são encontradas nas regiões de cabeça e pescoço. Objetivo: Analisar a acupuntura como 
uma prática complementar na Odontologia por meio de uma revisão de literatura narrativa. 
Metodologia: Realizou-se busca bibliográfica nas bases de dados eletrônicas PubMed e 
Google Scholar utilizando os descritores “Dentistry” e “Acupuncture”. Após a aplicação dos 
critérios de elegibilidade, foram selecionados os estudos publicados no período de 2014 a 
2020, em inglês e português. Resultados: A maioria das evidências científicas 
demonstrou que a acupuntura pode ser aplicável em âmbito odontológico com finalidades 
de melhorar parâmetros das dores orofaciais; no controle do reflexo de vômito durante as 
moldagens e tomadas radiográficas; no aumento do efeito anestésico e no aumento da 
secreção salivar. Além disso, ainda é indicada para pacientes ansiosos; estressados e 
com fobia ao tratamento odontológico; portadores de doenças sistêmicas; possibilitando 
um menor trauma, melhora na hemostasia, e controle da dor pós-operatória, dentre outros. 
Conclusão: Constatou-se que o uso da acupuntura é uma técnica complementar 
promissora com aplicações terapêuticas na Odontologia. Apesar de ser uma terapia 
milenar, oferece um vasto campo a ser explorado cientificamente. Recomenda-se aos 
cirurgiões-dentistas realizar cursos para habilitação deste método terapêutico não invasivo 
e de eficácia benéfica e reconhecida para seus pacientes.  
 
Palavras-chave: Analgesia por Acupuntura, Odontologia, Terapia por Acupuntura. 
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ALTERAÇÕES ORAIS DECORRENTES DO ABUSO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS: 

REVISÃO DE LITERATURA 

Antônio Pereira de Araújo Neto¹*; Fabiana Larissa Santos de Medeiros¹; Filipe de 

Oliveira Lima¹; Vitor Nascimento Goes¹; Silvia Milena Martins ²; Rosana Araújo Rosendo 

³. 
 
¹ Acadêmicos do Curso de Odontologia - UFCG – Patos/PB; 

² Acadêmica do Curso de Odontologia – UnP – Natal/RN; 
³ Docente do Curso de Odontologia - UFCG – Patos/PB. 
 
Introdução: O uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, gera inúmeros danos à saúde bucal, como 

elevada taxa de elementos dentários com lesões de cárie e com indicações de exodontias,  assim 

como numerosas alterações dos tecidos bucais e riscos de interações medicamentosas. Objetivos: 

Realizar um levantamento na literatura, com a finalidade de verificar as manifestações e alterações 

orais mais presentes em pacientes usuários de drogas, sejam elas lícitas ou ílicitas. Metodologia: 

Esta pesquisa retrata uma revisão bibliográfica, os artigos foram obtidos a partir das bases de 

dados: LILACS, MEDLINE, BVS, SCIELO e PubMED, além de monografias e levantamentos 

epidemiológicos que atenderam aos critérios do tema abordado, apresentando informações 

fundamentadas e publicadas no período compreendido entre 2009 e 2019, nos idiomas português, 

espanhol e inglês. A pesquisa foi realizada de fevereiro de 2020 a abril de 2020, foram selecionados 

22 artigos. Resultados: O uso do álcool provoca efeitos prejudiciais para a saúde oral do indivíduo, 

está relacionado com o aumento do risco para doenças periodontais e lesões de cárie. As principais 

manifestações orais com relação ao uso da nicotina são: manchamento dentário, cáries e perdas 

dentárias, halitose, gengivite, e periodontite com bolsas periodontais. As principais alterações 

orais consequentes do consumo da maconha são: doenças periodontais, maior incidência de cárie, 

xerostomia, candidíase, manchamento dentário, estomatite canábica, alteração da percepção do 

olfato e paladar, halitose e deficiências no processo de cicatrização tecidual. A cocaína pode irritar 

a mucosa, e provocar ulcerações em toda extensão da língua, causa erosão dental, recessões 

gengivais, dor aguda no tecido gengival, xerostomia e também perda óssea avançada. O uso de 

anfetaminas causa doenças periodontais, cáries, xerostomia, bruxismo, fraturas dentárias, dores 

musculares e articulares, consequências para o funcionamento da articulação temporo-

mandibular, entre outras manifestações orais. Conclusão: O abuso de drogas lícitas e ilícitas, 

quando associado à uma má higienização bucal, promove o surgimento de inúmeros tipos de 

alterações dos tecidos orais, se caracterizando assim como um problema de saúde pública 

necessário de atenção especial tendo em vista as particularidades existentes durante o tratamento 

destes pacientes.  

Palavras-chave: Manifestações bucais. Saúde bucal. Usuários de drogas.  
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TERAPIA FOTODINÂMICA ALIADA À DESINFECÇÃO ENDODÔNTICA: 
REVISÃO DE LITERATURA 

 

José Victor Leal Alves1; Iolanda Caroline Mota Silva1; Maurício da Rocha Costa1; Saulo 
Rodrigo Tavares de Moraes1; Sâmara Camilla Ferreira da Silva Melo1; Cláudia Cristina 
Brainer de Oliveira Mota2 
1 Discente de Odontologia, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 
Caruaru-PE 
2 Docente de Odontologia, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 
Caruaru-PE 

 
Introdução: O tratamento endodôntico de dentes sem vitalidade tem como propósito a 
remoção de todo tecido pulpar, visando eliminar os microrganismos presentes no sistema 
dos canais radiculares, possibilitando assim, a realização da obturação de forma 
adequada. Contudo, a eliminação completa das bactérias é quase impossível, mesmo com 
a realização de um bom preparo químico mecânico. A terapia fotodinâmica surge nesse 
contexto como um coadjuvante eficaz no controle microbiano para os tratamentos 
endodônticos. Objetivo: Este estudo busca discutir a relevância do uso da terapia 
fotodinâmica (PDT) na desinfecção dos canais radiculares. Metodologia: Foi revisada a 
literatura disponível na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e no Google Acadêmico, com 
buscas aos artigos publicados nos últimos dez anos. Resultados: A endodontia evoluiu 
de forma considerável com relação à adoção de novas tecnologia e materiais nos últimos 
anos, contribuindo para o sucesso do tratamento e menor tempo de execução. Todavia os 
insucessos endodônticos estão relacionados principalmente com a presença de 
microrganismos que resistem ao preparo químico mecânico ou à medicação intracanal, 
quando utilizada. O Enterococcus faecalis é uma bactéria gram-positiva anaeróbia, sendo 
este o microrganismo mais encontrado nos canais radiculares após insucesso da terapia 
endodôntica, devido a sua capacidade de colonizar a dentina e seus túbulos, dificultando 
assim sua remoção. A PDT consiste no uso associado de um agente fotossensibilizador e 
uma fonte de luz. Ao irradiar os canais radiculares na presença do fotossensibilizante, 
ocorre a produção de radicais livres, especialmente o oxigênio singleto, com potencial 
toxicidade aos microrganismos. Essa forma reativa de oxigênio interfere na síntese 
proteica, de ácidos nucléicos e outras estruturas, culminando na morte no microrganismo. 
O azul de metileno a 0,005% é o fotossensibilizador mais usado em endodontia, associado 
ao laser de baixa potência na faixa do vermelho visível. O método não gera efeitos 
colaterais, tampouco tem interações medicamentosas com outras drogas. Conclusão: A 
PDT é uma alternativa eficaz para desinfeção dos canais radiculares quando associada 
ao preparo químico mecânico endodôntico, com resultados bem definidos na literatura. 
Palavras-chave: Endodontia, desinfecção, fotoquimioterapia. 
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CIRURGIA ORAL MENOR EM PACIENTES EM USO DE 

ANTICOAGULANTE E/OU ANTIAGREGANTE: REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Tatiana Bernardo Farias Pereira * 

* Cirurgiã-dentista do Hospital Universitário Onofre Lopes / UFRN 

Anna Karolina de Araújo Pereira ** 

** Enfermeira do Hospital Universitário Onofre Lopes / UFRN 

Introdução: com o aumento da expectativa de vida e da incidência de pacientes 

cardiopatas é cada vez mais crescente o número de pacientes em uso de anticoagulantes 

e/ou antiagregantes nos consultórios odontológicos. Essa medicações são utilizadas para 

a profilaxia e/ou tratamento de eventos tromboembólicos e alteram o mecanismo da 

hemostasia, o que causa certa preocupação por partes dos cirurgiões-dentistas. Objetivos: 

realizar revisão de literatura sobre a realização de cirurgias orais menores (exodontias) 

em paciente usuários de anticoagulantes, antiagregantes ou associação dos das duas 

terapias. Metodologia: foi realizado pesquisa bibliográfica nas seguintes bases de dados: 

Lilacs, Scielo e Clinical Key com os seguintes descritores: anticoagulante, antiagregante, 

dentista, cirurgia oral, exodontia no período de 2004 a 2019, considerando artigos em 

inglês, prtuguês e espanhol, selecionando-se 13 artigos. Resultados: a maioria dos 

estudos mostrou que o risco de hemorragias em  pacientes em uso de terapia 

antitrombótica que se submetarem à cirurgias odontológicas é pequeno e que o 

planejamento prévio, como avaliação do nível de anticoagulação (faixa de INR até 3,5), 

classificação da amplitude do trauma (cirurgias até 03 elementos) juntamente com o uso 

de medidas hemostáticas locais (suturas, esponjas hemostáticas, ácido tranexâmico local) 

e orientações pós operatórias são mais importantes que a suspensão das medicações. Os 

estudos onde os eventos hemorrágicos ocorreram houve controle do sangramento com 

manobras hemostáticas locais. Também pode ser observado que a descontinuação ou 

alteração das medicações pode acrescentar o risco de ocorrência de AVC ou outro evento 

tromboembólico/trombótico, mostrando que os benefícios cardioprotetores superam os 

riscos de alterações da hemostasia durante ou após a cirurgia. Conclusão: O estudo 

permite concluir que é mais adequado a manutenção da terapia 

anticoagulante/antiagregante nos pacientes que serão submetidos a cirurgias orais 

menores, pois os benefícios cardioprotetores superam os riscos hemorrágicos, os quais 

podem ser controlados com manobras locais. Pode-se concluir também que, desde que 

medidas hemostáticas locais sejam adotadas, assim como um planejamento adequado, 

minimização de trauma e o respeito a faixa de INR, as cirurgias orais menores nos 

pacientes em uso de anticoagulante/antiagregantes podem ser consideradas seguras, 

cabendo ao cirurgião-dentista julgar a relação risco benefício em cada paciente. 

 

Palavras- Chaves: Anticoagulante, antiagregante, cirurgia oral menor. 
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IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DAS ANOMALIAS DENTÁRIAS EM 
PACIENTES COM FISSURA LABIOPALATINA 

 
Vanessa dos Santos¹ 
¹Graduanda do 7º período do curso de odontologia – Universidade Potiguar 
 

Introdução: Sendo uma das malformações com maior ocorrência (65% dentre anomalias 
de cabeça e pescoço), fissura labiopalatina traz consigo associação a suscetibilidade a 
anomalias dentárias. Acredita-se em etiologia multifatorial, o que explicaria essas 
alterações dentárias. Objetivo: Discorrer sobre anomalias dentárias presentes em 
pacientes com fissura labiopalatina, salientando relevância do diagnóstico prévio. 
Metodologia: Realizou-se revisão narrativa com pesquisas na PubMed, SciELO e Google 
Scholar, no período 2015 a 2020, usando indexadores: anomalia dentária; fissura palatina; 
dentista. 14 artigos responderam objetivo desse trabalho. Resultados: Pacientes com 
fissuras labiopalatinas, apresentam maior incidência de anomalias dentárias quando 
comparados pacientes sem fissura, já que genes relacionados as fissuras estão 
correlacionados com distúrbios em vários tecidos do corpo incluindo na lâmina dentária. 
Portanto, há necessidade de pesquisas sobre essas anomalias para orientar melhor o 
diagnóstico, sabendo-se que quanto maior complexidade da fissura, maiores são 
complicações na cavidade oral, bem como, a realização o mais precocemente desse 
diagnóstico, para evitar que outras complicações surjam. Conclusão: Avaliação desses 
pacientes exige maior cuidado devido a propensão a anomalias dentárias. Dentista exerce 
papel indispensável na equipe multidisciplinar contribuindo para diagnóstico precoce e 
atuação conjunta em prol de melhor qualidade de vida do paciente. 

Palavras-chaves: anomalia dentária; fissura palatina; cirurgião dentista  
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ABORDAGENS DE TRATAMENTO DO MIXOMA ODONTOGÊNICO – 
UMA REVISÃO DE LITERATURA ACERCA DA EFICÁCIA E 

ALTERAÇÕES FUNCIONAIS 
Tainar Matos dos Santos 
Taynã Cavalcanti de Paiva 
Claudiana Menezes Xavier 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
Departamento de Odontologia - DOD 
 
Introdução: O mixoma odontogênico é caracterizado como uma neoplasia benigna de 
origem mesenquimal. Apresenta crescimento lento e, em geral, indolor, sendo na maioria 
das vezes, descoberto em exames de rotina, o que leva a atraso no diagnóstico e, com 
isso, necessidade de abordagens mais complexas, visto se tratar de uma lesão com 
comportamento agressivo. Diante disso, para traçar o plano de tratamento, é importante 
que o cirurgião avalie as possibilidades de tratamento de acordo com o caso, ponderando 
sua eficácia frente à resolução da lesão em questão, igualmente, às implicações funcionais 
inerentes à conduta de escolha e as discuta com o paciente. Objetivo: Elaborar uma 
revisão de literatura sobre as principais abordagens de tratamentos preconizadas para o 
mixoma odontogênico, avaliando desde sua eficácia aos seus impactos funcionais na 
qualidade de vida dos pacientes, tendo em vista ainda existirem controversas sobre a 
melhor conduta diante desse diagnóstico. Metodologia: A pesquisa foi realizada nas 
bases de dados Scielo e Pubmed, durante o mês de abril de 2020. Foram utilizados os 
descritores “Mixoma and treatment”, “Mixoma odontogenic and benefits and harms of 
surgical therapy”, “Mixoma odontogenic and treatment alternatives”, e selecionados artigos 
em inglês, português e espanhol cujo acesso era gratuito. Foram encontrados 39 artigos 
e, após a leitura do título e do resumo, 9 foram selecionados para compor a revisão de 
literatura. Resultados: Entre os trabalhos selecionados, 3 apresentavam uma revisão da 
literatura além dos casos clínicos e 6, focaram nos relatos de casos. A abordagem à lesão 
que predominou, sem dúvida foi a ressecção, sendo este procedimento cirúrgico 
executado em 12 dos casos. Em apenas 1 situação foi relatada abordagem mais 
conservadora como opção de tratamento. Conclusão: A literatura evidencia que o 
tratamento para o mixoma pode variar de curetagem à ressecção. Tratamentos mais 
conservadores, embora menos mutiladores, estão associados a mais altas taxas de 
recidivas. No que tange às ressecções, estão geralmente vinculadas a lesões maiores, 
mais invasivas e, portanto, causam comprometimento de estruturas adjacentes, tendo 
inclusive impacto na função e no aspecto social da vida do paciente. Nota-se que, para a 
escolha, deve-se considerar o comportamento agressivo, a localização e o tamanho da 
lesão. 
 
Palavras-chave: Mixoma; tumores odontogênicos; neoplasia. 
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ATENDIMENTO PRIMÁRIO À VÍTIMA DE TRAUMA BUCO MAXILO 

FACIAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Gabriela Miranda de Paula; Acadêmica do Curso de Odontologia pela Universidade 
Federal de Pernambuco;  

Isabelle Silva Ramos das Neves; Acadêmica do Curso de Odontologia pela Universidade 
Federal de Pernambuco;  

Mariana Luiza Leite Cipriano; Acadêmica do Curso de Odontologia pela Universidade 
Federal de Pernambuco;  

Rodrigo Henrique Mello Varela Ayres de Melo; Cirurgião geral do Ministério da Saúde de 
Arroio dos Ratos-RS; 

Deise Louise Bohn Rhoden; Docente da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); 

Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo; Coordenador do curso de Especialização em 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial pela Universidade Federal de Pernambuco;  

Introdução: O Trauma Buco Maxilo Facial apresenta diversos agravantes no que diz 
respeito à apresentação clínica, manejo e tratamento. Este tipo de trauma afeta tanto 
tecidos moles quanto estruturas ósseas, sendo sua reabilitação um processo demorado e 
custoso. Objetivos: O presente estudo visa, a partir de uma revisão da literatura, 
identificar os principais agravos do trauma facial que se caracterizam como fatores de 
empecilho à instituição de procedimentos de atendimento primário e suporte básico à vida. 
Metodologia: Esse estudo foi realizado através de uma revisão de literatura integrativa, 
cujos artigos científicos foram recolhidos nas bases de dados PubMed, MedLine, Lilacs e 
Scielo. Para filtrar trabalhos relacionados ao tema de interesse, foram utilizados os 
descritores: ferimentos e lesões, traumatologia e odontologia. Resultados: É possível 
perceber que a vítima de trauma facial apresenta agravos na avaliação inicial, que 
dificultam ou impossibilitam alguns métodos da Advanced Trauma Life Suport (ATLS), 
conhecido por ser o padrão ouro no tratamento de vítimas de traumatismo. Na avaliação 
primária da vítima, é preconizado o uso do padrão ABCDE, sendo o acesso e manutenção 
das vias aéreas com proteção da coluna cervical, ou “A”, o maior obstáculo, até mesmo 
porquê manobras como Chin Lift e Jaw Thrust são difíceis em alguns traumas. Há 
obstáculos, ainda, na instituição dos procedimentos das etapas de respiração e ventilação, 
ou “B”; em “C” é prioritário o controle hemorrágico; “D” avalia o nível de consciência do 
paciente e “E” representa expor o paciente, ou seja, despi-lo e controlar o ambiente 
prevenindo a hipotermia. Além disso, encontra-se dificuldade na criação de uma via aérea 
temporária. Conclusão: Conclui-se que a vítima de trauma facial apresenta vários fatores 
agravantes que devem ser conhecidos pelo socorrista e profissional responsável pelo 
tratamento, a fim de otimizar o quadro e evolução do paciente além de evitar danos 
secundários. 

Palavras-chave: Ferimentos e lesões, Traumatologia, Odontologia. 
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DO 

CÂNCER BUCAL  

Gláucia Lorena Siqueira da Silva – Graduanda em Odontologia do Centro Universitário 

Santo Agostinho (UNIFSA).  Ana Tereza Brondani da Costa Ferreira - Graduanda em 

Odontologia do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Carla Maria de Carvalho 

Leite – Docente do UNINOVAFAPI/UFPI. Washington Azevedo de Freitas - Graduando 

em Odontologia do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Sarah Jane de Araújo 

Barros – Docente do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) – Teresina – Piauí. 

Introdução: O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre 

as quatro principais causas de morte prematura antes dos 70 anos de idade na maioria 

dos países. A etiologia do câncer de boca é multifatorial, sendo o tabaco e o álcool os 

fatores de risco mais importantes. Além destes, a exposição solar excessiva sem a devida 

proteção ao longo dos anos constitui-se em um considerável fator de risco para o câncer 

de boca, especialmente o de lábio. Outros fatores, como papilomavírus humano (HPV), 

dieta e ocupação, vêm sendo estudados com o intuito de investigar sua implicação na 

carcinogênese bucal. Objetivos: Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os fatores 

de risco do câncer bucal e suas principais e efetivas formas de prevenção. Metodologia: 

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases eletrônicas Lilacs, SciELO e Pubmed, 

seguindo-se como estratégica de busca a língua portuguesa, com investigação restrita ao 

período de 2010-2019. As palavras-chave utilizadas foram: “câncer bucal”, “agentes 

carcinogênicos”, “fatores de risco”. Resultados: Dentre os estudos selecionados, os 

autores destacaram como principais agentes carcinogênicos o álcool e o tabaco, estando 

o período de consumo desses agentes, diretamente ligados ao desenvolvimento e 

progressão do carcinoma. Além disso, as medidas de prevenção como, a visita regular ao 

consultório odontológico, é ressaltada como medida eficaz na detecção precoce da 

patologia e, consequentemente, na redução de mortalidade por este câncer. Discussão: 

O câncer de boca é um termo que engloba um conjunto de neoplasias que acometem a 

cavidade oral, tendo diferentes etiologias e aspectos histopatológicos possíveis. Apesar 

dos inúmeros tratamentos e campanhas preventivas, continua sendo uma das doenças 

bucais que mais causam risco de morte ao paciente no mundo ocidental, ocupando assim 

o 6° lugar entre os cânceres mais prevalentes do mundo. Conclusão: O conhecimento 

dos fatores de risco e a influência de agentes carcinogênicos no desenvolvimento do 

câncer bucal são relevantes para a implantação de programas de rastreamento e 

prevenção, uma vez que, para se ter a devida efetividade de diagnóstico precoce dessa 

patologia, é de responsabilidade do cirurgião dentista a difusão de informações e 

orientações das medidas preventivas que devem ser adotadas pelo paciente, como a 

realização do auto-exame e a visita periódica ao consultório odontológico. 

 

Palavras-chave: Câncer bucal, Agentes carcinogênicos, Fatores de risco 
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DA PARALISIA FACIAL DE BELL 

Rayane Pereira de Araújo1*; Juliana Liberal Guerra Galdino1; Letícia Arruda Barbosa1; 
Hudson Augusto Fonseca Carneiro2; José Leonardo de Paiva e Souza3; Ricardo Eugenio 
Varela Ayres de Melo4. 
1 Acadêmicas de Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  
2 Docente da Universidade Osman da Costa Lins – UNIFACOL.  
3 Fisioterapeuta; Doutor em Medicina Taoista pela International Institute of Being 
Tao/IIBT – Beijing, China.  
4 Coordenador do curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo 
Facial pela Universidade Federal de Pernambuco.  
 
INTRODUÇÃO: A paralisia facial de Bell é uma das condições neuromotoras que podem 
acometer a face do paciente. Pode ser definida como uma paralisia periférica do nervo 
facial de início repentino, apresentando muitas vezes origem idiopática, sendo que a sua 
forma aguda provoca perda dos movimentos dos músculos faciais. Afeta homens e 
mulheres igualmente, e tem incidência um pouco maior entre 30 e 45 anos, mas pode 
ocorrer em todas as faixas etárias. A causa da paralisia de Bell não é conhecida e pode 
não ser a mesma em todos os indivíduos.  OBJETIVO: Esta revisão integrativa de 
literatura tem a finalidade apresentar as principais características clínicas, diagnósticos e 
tratamentos da paralisia de Bell. METODOLOGIA:  Foi realizada uma busca de dados nas 
plataformas online: Pubmed, Medline, Scielo, ScienceDirect e Periódicos Capes, utilizando 
os descritores “paralisia de Bell”, “nervo facial”, “diagnóstico” e “tratamento”, nos idiomas 
português e inglês, dentro da margem de 5 anos. Foram então selecionados 7 artigos que 
compuseram o acervo utilizado neste estudo. RESULTADOS: A apresentação clínica da 
paralisia de Bell é caracterizada por uma fraqueza facial do neurônio motor inferior de 
início rápido, unilateral, com sintomas associados de dor pós-auricular, disgeusia, 
mudança subjetiva na sensação facial, hiperacusia, redução da produção de lágrimas, 
além da paresia do reflexo de piscar, com possibilidade de piora nas primeiras 48 horas. 
O diagnóstico da doença é essencialmente clínico e de exclusão, podendo ser utilizados 
exames complementares para confirmação. No exame do nervo facial deve-se avaliar as 
funções motoras (incluindo o reflexo orbicular do olho), sensoriais e autonômicas. As 
terapêuticas propostas visam promover uma regeneração nervosa através de 
medicamentos tais como as vitaminas do complexo B, corticosteroides, antiviral, além de 
utilizarem a fisioterapia para estimular e conservar a musculatura afetada para que ela não 
venha a desenvolver nenhum tipo de complicação ao quadro do paciente. 
CONCLUSÃO:  A etiologia da paralisia de Bell permanece incerta. Na maior parte dos 
casos, a anamnese e um exame clínico detalhado são suficientes para determinar o grau 
de evolução e a sua origem.  No entanto, os profissionais de saúde devem estar habilitados 
para fazer um diagnóstico diferencial, porém estudos são necessários para solidificar a 
base de evidências existentes e auxiliar profissionais a aplicar o melhor tratamento 
possível para o paciente.  

PALAVRAS-CHAVES: Paralisia de Bell; Nervo facial; Diagnóstico; Terapêutica.  
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OS EFEITOS DOS AGENTES ANTIOXIDANTES NO TRATAMENTO 

ADJUVANTE DA PERIODONTITE CRÔNICA 

Layane Aiala de Sousa Lopes¹, Caroline Rodrigues Thomes² Lara Victória Dittz de Abreu 

Costa² (lara-dittz@hotmail.com), Giovanna Cortez Leal Barbalho³, Jadna Silva Franco³, 

Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa4  

¹ Acadêmica do curso de Odontologia do Centro Universitário Santo Agostinho 

²Acadêmicas do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo,³Acadêmicas do curso de Odontologia do Centro Universitário Santo Agostinho, 
4Professor do Departamento de Clínica Odontológica da Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

Introdução: A periodontite crônica (PC) é uma doença de caráter multifatorial, crônica e 

uma das mais prevalentes da cavidade oral desencadeada pelo desequilíbrio entre o 

biofilme oral e a resposta do hospedeiro. A PC tem sido associada a uma presença 

excessiva de radicais livres decorrentes de um quadro de estresse oxidativo local e/ou 

sistêmico e/ou deficiências no sistema antioxidante obtido de alterações biomoleculares, 

especialmente, dos lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, resultando em danos aos tecidos 

periodontais, como a perda óssea. Considerando as limitações encontradas no tratamento 

periodontal para resolução completa do processo inflamatório, adjuvantes adicionais têm 

sido propostos para terapia periodontal básica. Objetivos: Analisar os efeitos dos agentes 

antioxidantes no tratamento adjuvante da periodontite crônica por meio de uma revisão de 

literatura narrativa.  Metodologia: Realizou-se busca bibliográfica na base de dados 

Pubmed utilizando os descritores “chronic”, “antioxidant” e “periodontitis”. Após a aplicação 

dos critérios de elegibilidade, artigos publicados em inglês no período de 2011 a 2020 

foram selecionados. Resultados: As evidências científicas mostraram que o uso de 

agentes oxidantes no tratamento adjuvante da periodontite crônica promoveu melhoras 

significativas nos parâmetros de perda de inserção clínica, índice de placa, índice de 

sangramento à sondagem em relação ao placebo, podendo levar a uma possível redução 

da inflamação dos tecidos periodontais. Os antioxidantes mais utilizados foram o licopeno 

e o chá verde. Conclusão: O uso de agentes oxidantes no tratamento adjuvante da PC é 

eficaz e promove a modulação do estresse oxidativo no periodonto, reduz os níveis 

inflamatórios e melhora os parâmetros periodontais clínicos. Devido à diversidade dos 

agentes utilizados, é essencial que seja realizada uma análise separada para cada um 

dos antioxidantes utilizados. Portanto, são necessários mais estudos para compreender 

melhor os mecanismos de ação desses agentes terapêuticos nessas finalidades. 

Palavras-chave: Antioxidantes; Periodontite crônica; Terapêutica. 
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BASES PARA DEFINIÇÃO CONCEITUAL E DIAGNÓSTICA DAS 
LESÕES HEMANGIOMA E MALFORMAÇÕES VASCULARES 

Lara Krusser Feltraco- Acadêmica da Faculdade de Odontologia, 
Universidade Federal de Pelotas,  
Marcos Antônio Torriani- Professor do departamento de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de odontologia, 
Universidade Federal de Pelotas,  
José Ricardo Sousa Costa- Técnico Administrativo em Educação, 
Universidade Federal de Pelotas,  
 
Introdução: Os hemangiomas e as malformações vasculares são anomalias vasculares 
facilmente confundidas, sendo o termo hemangioma utilizado muitas vezes de forma 
equivocada para descrever malformações vasculares. Hassanein e colaboradores, em 
uma revisão sistemática realizada em 2011, constataram que 71,3% delas não utilizavam 
o termo hemangioma de acordo com a nomenclatura de forma acertada e que essa 
discrepância levou a um aumento em 20,6% no número de tratamentos incorretos, em 
comparação com indivíduos cujas lesões foram designadas usando a terminologia da 
Sociedade Internacional para estudo de Anomalias Vasculares. Dessa forma, é importante 
a diferenciação dessas anomalias, uma vez que o diagnóstico direciona o tratamento. 
Objetivo: Agrupar recursos para definir cada anomalia vascular, da variante hemangioma 
e malformações vasculares, para contribuir no diagnóstico dessas lesões, afim de reduzir 
o risco tratamento inadequado. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura, a 
partir das palavras-chave hemangioma e malformações vasculares, sem período de tempo 
determinado e nas linguagens inglês e português nas plataformas PuB-Med, Lilacs e 
SciELO. Resultados: A classificação mais amplamente utilizada, aceita na ISSVA 
(International Society for the Study of Vascular Anomalies), foi inicialmente proposta por 
Mulliken e colaboradores em 1982 e atualizada em 2018, em que divide as anomalias 
vasculares em Hemangiomas e Malformações vasculares e suas subdivisões. 
Hemangiomas são tumores benignos, em que há proliferação acentuada das células 
endoteliais, ou seja, pela aceleração da mitose das células da parede dos vasos 
sanguíneos, mantendo a morfologia celular. Enquanto nas malformações vasculares, o 
que ocorre são alteração nos vasos capilares (arteriais, venosos, linfáticos ou combinação 
desses), sem haver alterações celulares. O hemangioma se divide em infantil (HI) e 
congênito (HC). O HI normalmente não é detectável no nascimento, começa a crescer 
após e apresenta involução espontânea e o HC apresenta desenvolvimento máximo ao 
nascimento e pode ou não involuir. Já as malformações vasculares estão presentes ao 
nascimento e não involuem espontaneamente. Conclusão: Por se tratarem de diferentes 
anomalias é necessário a diferenciação, uma vez que o diagnóstico direciona o 
tratamento, que é diferente em cada uma das entidades patológicas. 

 
Palavras- Chave: Hemangioma, Malformações vasculares, Diagnóstico Diferencial. 
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A ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA FRENTE A CASOS DE ABUSO 

INFANTIL: DIAGNÓSTICO E CONDUTA 

Hanna Rabech Garcia Guimarães1*, Raphael Crhistian Fernandes Medeiros1, Maria 
Eduarda Ferreira de Souza1, Gabriela de Oliveira Martins1, César Antonio Araújo Melo1, 
Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima2.  
 
1- Acadêmicos do curso de odontologia, na Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN).   
2- Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).   
Correspondência: Hanna R. G. Guimarães*   
 
Introdução: Uma das grandes causas de mortalidade nas cidades brasileiras está 
atribuída aos altos índices de violência, sendo este considerado um problema de saúde 
pública.  Os atos de violência podem ser classificados de acordo com a natureza das 
agressões, sendo consideradas como física, sexual, psicológica, negligência ou 
privação. Dentre as injúrias que mais acometem as crianças estão as lesões na área de 
cabeça e pescoço, sendo essa a principal área de atuação do cirurgião-dentista (CD), 
tornando ele o principal profissional da área da saúde para diagnóstico ou conduta de 
encaminhamento nesses casos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi destacar os 
principais aspectos orofaciais que podem ser identificados e a conduta que o profissional 
deveria adotar mediante a situação de maus-tratos. Metodologia: Realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica em Base de Dados eletrônicas em saúde (Biblioteca Virtual em 
Saúde, PubMed, Lilacs e Scielo,) utilizando os descritores “Maus-tratos infantis” e 
“Odontologia”. Dentre os critérios de pesquisa estavam artigos na língua inglesa, 
portuguesa ou espanhola, publicados no período de 2010 a 2020. Dos 87 artigos 
encontrados, 29 foram selecionados. Resultados: Os tipos de violência que mais 
acometem as crianças são a negligência e o abuso físico. As lesões físicas podem 
acometer principalmente região de cabeça e pescoço, apresentado hematomas, edemas, 
ou fraturas ósseas. Casos cabíveis à notificação, devem ser feitos de forma sigilosa e 
encaminhada no tempo correto sendo feito o registro da notificação compulsória e dos 
detalhes da lesão visualizada no prontuário do paciente para resguardo 
profissional.  Porém, a maioria dos profissionais não tem conhecimento e preparo, fazendo 
com que documentação não seja realizada. Conclusão: Pode-se concluir que o CD é um 
profissional crucial para o diagnóstico de casos de abuso infantil devido ser o profissional 
mais próximo a essas ocorrências, além disso é importante salientar a necessidade de 
uma maior inclusão desse assunto durante a graduação para que o cirurgião se sinta 
confortável e possua uma relativa tranquilidade em fazer esse diagnóstico e tomar as 
medidas necessárias.  
Palavras-chave: Maus-Tratos Infantis, Criança, Notificação de abuso.  
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BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA 3D EM CIRURGIA ORTOGNÁTICA 

Beatriz Tavares de Oliveira¹, Anna Luíza Targino da Silva¹, Felipe Soares de Figueiredo¹, 
Maria Luisa Faria Barroso¹, Yunes Araújo Silva¹; Rayanne Karina Silva Cruz². 

¹ Acadêmico(a) de graduação da Universidade Potiguar _ UnP (Natal/RN) 
² Docente do curso de Odontologia da Universidade Potiguar – UnP (Natal/RN) 
E-mail¹: beatriztoliveiraa@gmail.com 
 
REVISÃO DE LITERATURA 
Introdução: na área da cirurgia maxilofacial, as reconstruções de imagens 3D por meio 
de exames de imagens tornaram possível a reconstrução anatômica virtual do paciente, 
proporcionando uma previsibilidade cirúrgica, a fim de obter um resultado funcional e 
estético satisfatório, sobressaindo melhor do que o método convencional anteriormente 
aplicado. Objetivo: realizar uma revisão de literatura sobre os benefícios da tecnologia 3D 
em cirurgia ortognática, evidenciando a relevância dessa tecnologia no planejamento 
cirúrgico. Metodologia: o presente estudo é uma revisão narrativa da literatura, no qual 
foram pesquisados artigos publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram 
os estudos de revisão que abordam a temática, disponíveis nas seguintes plataformas: 
Scielo, Pubmed e Google Acadêmico, com os seguintes descritores: “virtual planning” AND 
“orthognathic surgery”. Resultados: a cirurgia ortognática é um procedimento cirúrgico 
que visa corrigir as discrepâncias esqueléticas dentofaciais. Anteriormente, o método mais 
utilizado para cirurgias ortognáticas, era o convencional, que consiste em um modelo de 
gesso montado em articulador semi-ajustado com análises cefalométricas executadas 
através de radiografias homônimas, o que dispõe de diversas limitações, tal como a 
dificuldade de precisão, principalmente nos casos de assimetria facial. Nos artigos 
analisados, foi observado que para o planejamento virtual do paciente, são solicitados 
exames de imagens, como a tomografia computadorizada (TC), tomografia cone beam 
(TCCB) e protocolo de fotografia, para que por meio de um software as imagens possam 
ser sobrepostas, resultando em uma reconstrução anatômica virtual. Com base nessas 
informações anatômicas, o cirurgião poderá avaliar estruturas vitais, minimizar o trauma 
cirúrgico, planejar osteotomias, selecionar os materiais de fixação, os possíveis enxertos 
ósseos e etc. Conclusão: o planejamento virtual proporciona uma previsibilidade 
cirúrgica, auxilia na precisão diagnóstica pré-cirúrgica e julga possíveis complicações pós-
cirúrgicas, com o objetivo de obter um resultado estético-funcional satisfatório, e 
proporcionar uma melhor recuperação para o paciente. Palavras-Chaves: Planejamento. 
Cirurgia. Ortognática.  
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O USO DE MANTENEDORES E RECUPERADORES DE ESPAÇO NA 

ORTODONTIA INTERCEPTATIVA 

 

Anne Caroline Araujo Medeiros¹ Luana Amorim Morais da Silva1 Gabriel Gomes da Silva1 Pedro 

Henrique de Araújo2 Gabriel Coutinho Gonçalves3 Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida4 

Juliana Campos Pinheiro4 Rafaella Bastos Leite5  

1 Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 

Brasil. 
2 Cirurgião-dentista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 

Brasil.  
3Mestrando em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, Ceará, Brasil.  
4Doutorando em Ciências Odontológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Norte, Brasil.  
5Doutora em Patologia Oral pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil.  

Introdução: A dentição decídua é fundamental para que ocorra um bom desempenho nas 
funções mastigatórias, deglutição, fonação e oclusão. Existem vários fatores que podem 
interferir no equilíbrio do desenvolvimento da dentição decídua e/ou mista, dentre esses 
fatores destacam-se a perda prematura dos decíduos. Objetivo: Realizar uma revisão de 
literatura abordando a utilização de mantenedores e recuperadores de espaço na 
odontologia. Metodologia: Foram selecionados 22 artigos, publicados em português e 
inglês, entre os anos de 2010 e 2020, nas bases de dados, PubMed, Scielo e Google 
Scholar. Resultados: De acordo com a literatura foi observado que os mantenedores de 
espaço são dispositivos ortodônticos utilizados a fim de substituírem um ou mais dentes 
decíduos, preservando o espaço destinado ao dente permanente sucessor. Eles são 
classificados em funcionais e não funcionais e fixos e removíveis, sendo selecionados de 
acordo com a idade do paciente e número de dentes perdidos. Já os recuperadores são 
dispositivos ortodônticos dinâmicos, e a sua finalidade é recuperar espaços que foram 
perdidos após a exodontia dos dentes decíduos. Conclusão: É fundamental que o 
cirurgião-dentista realize um diagnóstico precoce dos problemas decorrentes do espaço 
nas dentições decíduas ou mistas, conhecendo os fatores etiológicos envolvidos na perda 
prematura, bem como, as opções de tratamento ortodôntico disponíveis. 

Palavras-chave: Ortodondia interceptiva; mantenedor de espaço; aparelhos ortodônticos.  
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CIRURGIA BARIÁTRICA E AS ALTERAÇÕES NA SAÚDE BUCAL 

Diego Motinha Matos - Graduando de Odontologia na Universidade Federal de Juíz de 
Fora (UFJF). 

Lavínia Monisa Pifano Felício, Graziele de Souza Diniz e Larissa Campos Cordeiro - 
Graduandos de Odontologia na Universidade Federal de Juíz de Fora (UFJF) 

Maria das Graças Afonso Miranda Chaves – Docente de Patologia Oral e Maxilofacial da 
faculdade de Odontologia (UFJF) 

 

INTRODUÇÃO: A cirurgia bariátrica (SB) consiste em um conjunto de técnicas, as quais 
reduzem o tamanho do estômago do paciente, com o objetivo final de perda de peso e 
redução e/ou cura de doenças correlacionadas, sendo a principal indicação para pacientes 
mórbidos no tratamento da obesidade. Apesar dos benefícios sistêmicos da cirurgia 
bariátrica, a condição bucal dos pacientes pode sofrer alterações. OBJETIVO: Esta 
revisão sistemática foi realizada para investigar a associação entre a cirurgia bariátrica e 
alterações no estado de saúde bucal. METODOLOGIA: As buscas foram realizadas nas 
bases de dados PubMed, Web Of Science e Scopus, nos estudos publicados no período 
de 2010 a 2020, utilizando os descritores “Bariatric Surgery AND Oral Health” e “Bariatric 
Surgery AND Oral Manifestations”, seguindo o guia PRISMA. Foram obtidos 67 artigos, 
dos quais mantiveram-se 8 estudos para a síntese qualitativa. RESULTADOS: Dos 8 
estudos incluídos, 5 foram estudos clínicos e 3 revisões de literatura. As manifestações 
bucais mais frequentes citadas nos estudos clínicos foram: 80% periodontite; 60% erosão 
dentária; 40% cárie; 40% aumento do fluxo salivar e 10% alterações na mucosa. Além 
disso, as 3 revisões de literatura descrevem uma associação entre a cirurgia bariátrica e 
alterações no estado de saúde bucal. CONCLUSÃO: Nesse sentido, torna-se 
imprescindível a integração do Cirurgião-Dentista à equipe multiprofissional, a fim de 
contribuir para o tratamento e prevenção de lesões na cavidade bucal dos indivíduos 
submetidos ao tratamento cirúrgico bariátrico, uma vez que medidas preventivas devem 
ser implementadas a partir do período pré-operatório, buscando melhorias na qualidade 
de vida após a operação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia Bariátrica, Saúde Bucal e Manifestações Bucais. 
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EFEITO ANSIOLÍTICO DA CRATAEGUS OXYACANTHA: REVISÃO DE 

LITERATURA 
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Correspondência: Diego Costa Rodrigues 

Introdução: A ansiedade é definida como uma resposta de alerta do organismo, que 

precede uma situação desagradável. É um quadro bastante comum nos processos 

odontológicos, desde os mais simples aos mais complexos, como exodontias de terceiros 

molares, e acaba se tornando uma barreira para a realização dos procedimentos. Pode 

ser tratada com alguns medicamentos, de preferência fitoterápicos, como o Passiflorine, 

que contem em sua composição o extrato de Crataegus oxyacantha. Objetivos: Realizar 

uma revisão sobre o efeito ansiolítico da espécie Crataegus oxyacantha. Metodologia: Os 

dados foram coletados durante o mês de setembro de 2018 utilizando os descritores: 

Crataegus oxyacantha, ansiedade e fitoterapia nas plataformas do Google Acadêmico, 

Scielo e Pubmed. Resultados: A Crataegus oxyacantha, também conhecida 

popularmente como Espinheiro alvar, Espinheiro branco ou Pilriteiro, contém os 

constituintes Flavonoides, Polifenóis e Aminas Biodegradáveis. Estes constituintes atuam 

no controle da ansiedade, com ação relaxante e de sedação no SNC, e também são 

indicados no tratamento de quadros de insuficiência cardíaca pois possui ações 

cardiotônica e hipotensora, pelo uso de medicamentos fitoterápicos bastante eficazes, 

como: Calman, Passiflorine e Chá das folhas de Crataegus oxyacantha. Conclusão: 

Portanto, a espécie Crataegus oxyacantha, já bastante presente na literatura científica 

com relação a propriedade ansiolítica, torna-se uma opção terapêutica ao processo pré-

cirúrgico na Odontologia. 

Descritores: Crataegus oxyacantha, Ansiedade e Fitoterapia 
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Introdução: Com o acesso populacional às redes sociais (RS), o relacionamento 
cirurgião-dentista (CD) e paciente não se limita ao consultório, sendo ampliado pelo meio 
virtual. Face às dificuldades em conquistar a clientela no mercado odontológico e construir 
uma imagem profissional, o CD utiliza propagandas odontológicas (PO) nas RS para a 
divulgação do seu trabalho e estimular o interesse dos pacientes. Por vezes, as PO não 
estão conforme às regulamentações éticas e apresentam caráter enganoso, abusivo ou 
fazem uso indiscriminado da imagem dos pacientes. Objetivo: Discutir as 
regulamentações publicitárias em odontologia, bem como a responsabilidade do CD 
quanto às PO. Metodologia: Realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de 
dados Scielo, Lilacs e BBO com as palavras-chave “ética odontológica”, “mídias sociais”, 
“direitos do paciente” “publicidade” e “marketing", considerando artigos dos últimos 5 anos, 
em inglês e português. Resultados: As resoluções do Conselho Federal de Odontologia 
autorizam a exposição de casos clínicos em RS nos momentos: diagnóstico e pós-
tratamento, sendo obrigatório constar nome do profissional, número da inscrição, e 
titulação de CD, mas essas condições são desrespeitadas. É permitida a exposição de 
imagens do paciente desde que com autorização prévia do mesmo. Até 2019, tal 
exposição era restrita ao ambiente acadêmico e científico. Foi observado que nas redes 
sociais apresentam-se modalidades de pagamento, descontos e serviços gratuitos, 
caracterizando concorrência desleal, considerando a proibição da publicidade para fins 
mercantis. A respeito das informações inadequadas constatadas na PO, algumas delas 
não eram baseadas em evidências científicas, induzindo o paciente ao erro; à exemplo: 
substituição das restaurações de amalgama, motivadas por toxicidade do mercúrio. 
Conclusão: Cabe ao CD exercer sua profissão em consonância com os preceitos éticos, 
visando o bem-estar do paciente e não apenas a remuneração financeira e benefícios 
próprios, como também utilizar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sempre 
deixando explícito aos pacientes da divulgação de imagens nas RS. 
 

Palavras-chave: ética odontológica, mídias sociais, direitos do paciente. 
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Introdução: Senescência é caracterizada como o processo natural do envelhecimento 
humano cujas mudanças fisiológicas constituem-se delicadas e complexas.Esse 
transcurso constrói um cenário no qual os constituintes apresentam maiores 
vulnerabilidades sociais, físicas e emocionais quando comparados às demais etapas de 
vida, o que acarreta em perdas na esfera biopsicossocial e aumento da exposição a 
doenças crônico-degenerativas. Durante os estudos da ciência geriátrica é possível 
observar, por exemplo, que essa situação está diretamente relacionada com alterações 
fisiológicas importantes, como o declínio da força muscular, que ocorre devido aos 
parâmetros reduzidos de massa muscular e alterações ósseas, o déficit de equilíbrio e a 
lentificação do tempo de reação, ocasionando quedas e afecções agravantes em idosos. 
Objetivo: Ratificar a importância do olhar humanizado sobre o paciente idoso através de 
uma revisão de literatura acerca das principais particularidades da gerontologia. 
Metodologia:Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, no qual foram 
consultados livros e artigos indexados nas bases de dados de alta relevância para a 
ciência: o LILACS, SciELO e BVS. Para a definição da estratégia de busca, a seleção foi 
feita a partir da pergunta norteadora “Quais as principais consequências do 
envelhecimento?” paralelamente à utilização dos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) que caracterizavam o tema, sendo esses: Idoso, Envelhecimento, Senescência 
Celular. Resultados:O envelhecimento pode ser compreendido como um processo 
multifacetado que se desenvolve nos planos individual e coletivo, sob diferentes 
influências biológicas, históricas, sociais e culturais. Ele é considerado como um processo, 
ou seja, um conjunto de transformações de ordem biopsicossocial que dificultam a 
adaptação do indivíduo ao meio. São diversas as alterações que podem ser evidenciadas 
à medida que o indivíduo envelhece. Pele, pálpebras, fâneros (pelos, cabelos e unhas), 
além dos sistemas muscular, osteoarticular, cardiovascular, nervoso, respiratório, 
hematopoiético, imunológico, endócrino, urinário e digestório. Conclusão: De acordo com 
os autores, pode-se afirmar que à medida que o homem envelhece haverão constantes 
mudanças em seu ser social e no correto funcionamento de sua estrutura fisiológica como 
sérias alterações celulares e o desenvolvimento de doenças crônicas.  

 Palavras-chave: Senescência ; Muscular; Doenças crônicas 
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Introdução: A COVID-19 é causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), pertencente a 
família Coronaviridae, capaz de gerar graves doenças do trato respiratório, como a SARS 
(Síndrome respiratória aguda grave), além de ocasionar a morte de alguns pacientes. 
Presume-se que a transmissão entre pessoas se dê principalmente por meio de gotículas 
salivares e respiratórias e, por esse motivo, profissionais da área odontológica apresentam 
maior risco de contrair e disseminar o vírus, devido a proximidade ao paciente e produção 
de aerossóis durante o atendimento. Objetivo: Foi realizada uma revisão de literatura para 
investigar quais as barreiras enfretadas pelos cirurgiões-dentistas frente a pandemia do 
COVID-19. Metodologia: Realizou-se buscas nas bases de dados PubMed, Web of 
Science e Scopus, utilizando os descritores: ("coronavirus" OR "covid-19") AND 
"pandemics" AND "dentistry" de acordo com as diretrizes do PRISMA. Dos 37 artigos 
encontrados, apenas 9 preencheram os critérios de elegibilidade. Resultados: No atual 
cenário pandêmico, dentistas tiveram seu acesso limitado aos equipamentos de proteção 
individual (EPI) em razão à grande procura e necessidade em hospitais do mundo todo, 
além de terem sido orientados a suspenderem os procedimentos odontológicos eletivos e 
executarem apenas procedimentos emergenciais rotulados pela OMS,  resultando em 
impactos econômicos negativos na vida desses profissionais. Foi certificado por meio de 
estudos, significativo aumento nas alterações psicológicas entre dentistas, como 
ansiedade e medo de se infectar e transmitir o vírus para membros da família ao 
atenderem pacientes com histórico de sintomas, fazendo com que a maioria desejasse 
encerrar suas práticas clínicas. A fim de reduzir os impactos gerados pela pandemia, é 
imprescindível seguir as diretrizes fornecidas pelas associações odontológicas e de saúde, 
como a American Dental Association (ADA) e Serviço Nacional de Saúde (NHS), buscando 
sinais e sintomas de ITR nos pacientes e evitando ao máximo a produção de aerossóis 
durante a prática clínica. Conclusão: Tendo isso em vista, devem ser atendidos apenas 
casos de emergência, seguindo minuciosamente os protocolos para controle de infecção, 
a fim de proteger os pacientes e profissionais da área odontológica. 

Palavras-chave: Coronavirus, pandemics, dentistry. 
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Introdução:As lesões brancas na cavidade bucal são comuns e constituem um grupo, 
cujo principal sinal clínico se dá pela presença de áreas esbranquiçadas na boca.Essas 
lesões são extremamente variadas, sendo que certas lesões não apresentam uma causa 
única, mas o resultado da interação de diversos fatores. O diagnóstico clínico e diferencial 
das lesões brancas bucais deve ser baseado na história médica, nas características 
clínicas e nos testes laboratoriais. Clinicamente, podem ser classificadas em: lesões 
brancas removíveis ou não pela raspagem.Muitas destas são inofensivas e não exigem 
nenhum tratamento além do acompanhamento do Cirurgião Dentista, mas ainda uma 
pequena minoria, são potencialmente perigosas, se deixadas sem acompanhamento. A 
correta identificação de uma lesão pré-maligna e o estabelecimento de um plano de 
tratamento, irá proporcionar um melhor prognóstico para o paciente em relação a um 
diagnóstico tardio.Objetivo:Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de 
literatura onde serão discutidas as principais lesões brancas da cavidade oral, seus fatores 
etiológicos e características clínicas, além de enfocar aspectos necessários para o 
estabelecimento do diagnóstico correto.Metodologia: Apartir do tema proposto, foi feita 
uma pesquisa de fontes bibliográficas, com a estratégia de utilizar o portal eletrônico 
PubMed e as bases de dados EBSCO host e Scielo. Foram selecionados artigos 
publicados nos últimos 12 anos, abordando o tema de lesões brancas na cavidade 
oral.Resultados:As lesões brancas da cavidade oral constituem um grupo heterogêneo 
de processos caracterizados clinicamente por sua coloração esbranquiçada, de etiologia 
variada, particular para cada tipo de lesão. Dos artigos pesquisados a lesão mais 
prevalente foi a leucoplasia, candidíase e eritroleucoplasia. Verificou-se que o sexo 
feminino mais prevalente nas leucoplasias e eritroplasias. A raça branca foi mais 
acometida em todas as lesões. Com relação à idade, não houve diferença significativa 
entre as lesões, sendo mais frequentes nas quinta, sexta e sétima décadas de vida. 
Conclusão:Pode-se inferir que é necessário o conhecimento das lesões brancas da 
cavidade oral pelo profissional da Odontologia, a fim de que seja estabelecido o 
diagnóstico correto das lesões para que seja instituído o tratamento adequado a cada tipo, 
e então, restaurada a condição de saúde do paciente. 

Palavras-chave:Cavidade bucal; Lesões; Diagnóstico 
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Introdução: A pandemia causada pelo novo coronavírus ocasionou mudanças nos 
protocolos de biossegurança, em inúmeros setores, os quais se tornaram ainda mais 
rigorosos. Na prática odontológica, devido à exposição à alta carga viral presente nas vias 
aéreas superiores e à grande possibilidade de exposição aos materiais biológicos, 
causada pela geração de aerossóis durante os procedimentos, foram recomendadas 
novas medidas para garantir maior segurança no tratamento odontológico em tempos de 
pandemia. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura sobre as mudanças nos padrões 
de biossegurança na odontologia devido à pandemia causada pelo SARS-CoV-2. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, a qual foi elaborada de acordo com a 
nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020, complementada por  recomendações da 
AMIB/CFO (3° Atualização 22/06/2020) e busca de artigos sobre o tema na base de dados 
eletrônicas SCIELO, utilizando as palavras chaves “covid-19”, “biossegurança” e 
“odontologia”. Resultados: As recomendações acerca das medidas de biossegurança 
devem ser executadas antes, com a imunização do profissional, seguido de triagem do 
paciente obtendo informações sobre o seu estado de saúde e recomendando uso de 
máscara; durante o uso correto do equipamento de proteção individual (EPI), incluindo 
gorro, óculos de proteção, máscara N95/PFF2 ou equivalente, protetor facial, avental 
impermeável 50g/m2 e luvas de procedimento, além da utilização de meios que consigam 
diminuir a geração de aerossóis no ambiente; e após o procedimento com a correta 
desparamentação do EPI, reforço na limpeza concorrente, imediata e terminal, juntamente 
com a desinfecção das superfícies, tratamento de resíduos e outros. Além disso, realizar 
o suporte necessário após o atendimento via telefone, de forma a evitar contato com o 
paciente. Conclusão: As medidas de biossegurança adotadas na pandemia visam 
preparar o profissional para executar procedimentos odontológicos com menor formação 
de aerossóis e com menor probabilidade de infecção cruzada, proporcionando maior 
segurança no ato da realização dos procedimentos, evitando, assim, a transmissão do 
vírus.  

Palavras-chaves: COVID-19; Coronavírus; Biossegurança; Odontologia 
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RESUMO 
Introdução: A síndrome da Boca Ardente (SBA) é uma afecção intra-oral dolorosa com 
sintomas crônicos e/ou recorrentes, etiologia multifatorial, sem lesões específicas, 
apresentando como características clínicas dor e queimação de intensidade leve a severa 
na mucosa bucal, podendo acometer ainda, lábios, gengiva, orofaringe e principalmente a 
língua, podendo provocar xerostomia e disgeusia. Visando o bem-estar do paciente, é 
imprescindível a realização de uma anamnese detalhada, a fim de estabelecer um 
diagnóstico preciso. Objetivo: o objetivo desta revisão de literatura é abordar a SBA em 
suas possíveis etiologias, diagnóstico e tratamento. Metodologia: realizou-se uma busca 
bibliográfica nas bases de dados: Pubmed, Lilacs, Scielo e Cochrane no período entre 
2015 a 2020, na língua inglesa, utilizando os termos Decs: “Burning Mouth Syndrome”, 
“Therapeutics” e “Diagnosis” associados entre si. Os critérios de inclusão foram: artigos 
que abrangiam o tema proposto e que estavam disponíveis para leitura na íntegra, assim 
como ano de publicação e idioma selecionado e os critérios de exclusão: TCC, teses, 
dissertações e artigos publicados em outros idiomas. Após leitura minuciosa foram 
selecionados 16 artigos. Resultados: Observou-se que a SBA, mesmo tendo etiologia 
multifatorial, pode ser atribuída, em alguns casos, a um episódio desencadeante, como 
um procedimento odontológico, trauma, uso de um novo medicamento, doença ou 
estresse diário. Para se fazer um diagnóstico quando todos os achados clínicos estão 
dentro dos padrões normais, pode-se lançar mão de uma abordagem com mais amplitude, 
como testes laboratoriais, por exemplo. Clinicamente, a conduta deve se basear na queixa, 
onde se a mesma parece secundária a um fator etiológico identificável, deve-se esperar 
que o tratamento da condição ocasionará alívio da SBA, porém, a maioria das abordagens 
de tratamento para SBA primário produzem sucesso limitado. Para tal, terapias 
comportamentais, prescrições de medicações tópicas e sistêmicas ajudam no controle dos 
sintomas, uma vez que não existe cura para a síndrome em questão. Conclusão: Por 
conseguinte, conclui-se sendo de extrema importância que o Cirurgião-Dentista faça uma 
anamnese minuciosa, levando em consideração todos os possíveis fatores causais dessa 
síndrome, para que seja realizado um diagnóstico precoce, a fim de promover um cuidado 
paliativo para o paciente, garantindo conforto e qualidade de vida.   
Palavras-chave: Burning Mouth Syndrome, Therapeutics, Diagnosis. 
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Introdução: A Sialometaplasia Necrosante (SN) é uma patologia benigna, localmente 
destrutiva que afeta as glândulas salivares. É uma lesão ulcerativa e irregular de 
crescimento rápido e o local mais acometido é na porção posterior do palato duro. Na 
maioria dos casos, as glândulas salivares do palato são as mais afetadas, porém existem 
casos de SN nas glândulas submandibulares, sublingual e parótida. (Neville et al, 2016). 
Devido às características tanto clínicas quanto histopatológicas da SN, torna-se difícil de 
distinguir dentre outras patologias incluindo algumas de natureza maligna. Objetivo: Esse 
estudo tem por objetivo realizar uma breve revisão de literatura acerca da etiologia, 
diagnóstico e tratamento da sialometaplasia necrosante. Metodologia: Para a realização 
deste trabalho, foi feita uma revisão da literatura existente acerca do tema. Foram 
utilizadas as principais bases de dados, a saber: PubMed/Medline, Scielo, Scopus, Lilacs, 
entre os anos de 2010 a 2020 e de outros anos com maior relevância. Os critérios 
selecionados na pesquisa incluíram artigos nos idiomas inglês, português e espanhol. 
Resultados: A etiologia da SN até a presente data é desconhecida, no entanto fatores 
como tabagismo, etilismo, radiação, trauma (como no caso de próteses mal adaptadas), 
anestesias odontológicas, ou mesmo infecção são bastante sugeridos na literatura como 
principais fatores de risco. Para a maioria dos autores, o infarto das glândulas salivares 
menores parece ser a causa mais provável, embora haja divergências. Homens têm duas 
vezes mais chance de serem afetados do que mulheres, a faixa etária de ocorrência é 
entre a quarta e quinta décadas de vida. Faz diagnóstico diferencial com o 
adenocarcinoma, o carcinoma mucoepidermóide e a metástase. É sempre necessário 
afastar a possibilidade de carcinoma escamoso. Por essa razão, a biópsia é obrigatória 
Devido a SN ser uma condição benigna e que cura espontaneamente, não requer nenhum 
tipo de tratamento. Sua cicatrização é por segunda intenão e ocorre lentamente devido à 
grande quantidade de submucosa exposta na área ulcerada. Conclusão: Destarte, é 
preciso que haja mais pesquisas, para que seja possível agilidade no diagnóstico de SN, 
assim como avançar no manejo dessa lesão. 
 
Palavras-Chave: Sialometaplasia necrosante, Mucosa bucal, Patologia bucal 
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Introdução: O Fibroma Ossificante Central (FOC) é um tumor benigno, de crescimento lento, 

designado como uma lesão fibro-óssea, que se desenvolve quando a arquitetura óssea normal é 

substituída por tecido fibroso, contendo quantidades variáveis de tecido mineralizados. Objetivos: 

Descrever os aspectos clínicos e radiográficos, diagnóstico e o tratamento do Fibroma Ossificante 

Central. Metodologia: Realizou-se uma busca de referências publicadas nas bases de dados 

PubMed, Scielo, LILACS e Google Scholar, entre os anos de 2008 e 2019, para a qual foram 

utilizados os unitermos “Central Ossifying Fibroma” e “Central Ossifying Fibroma of the jaw”. 

Resultados: Os dados obtidos nos estudos revisados demonstraram que o Fibroma Ossificante 

Central se manifesta, principalmente, na terceira ou quarta décadas de vida, com predileção pelo 

sexo feminino, ocorrendo mais frequentemente na região de mandíbula. O diagnóstico é 

estabelecido por meio da combinação de exames clínico, radiográfico e histopatológico. A 

apresentação clínica corresponde a uma massa indolor, redonda, ovóide, expansiva que pode 

deslocar as raízes dos dentes adjacentes e/ou provocar reabsorção óssea a ponto de ocorrer 

fratura patológica na região acometida. Lesões pequenas são detectadas apenas no exame 

radiográfico e as maiores resultam em um aumento de volume, podendo ocorrer assimetria facial. 

As lesões precoces são pequenas e radiolúcidas e à medida que amadurecem, tornam-se uma 

mistura de radiolucidez e radiopacidade, com poucos casos em que há bordas escleróticas. Os 

aspectos radiográficos bem delimitados do fibroma ossificante e a facilidade de ser separado do 

osso normal é a principal diferença com relação à displasia fibrosa. Outras lesões também devem 

ser consideradas como diagnóstico diferencial como: Cisto Odontogênico Calcificante, Tumor 

Odontogênico Calcificante e o Tumor Odontogênico Adenomatoide. A enucleação ou curetagem 

da lesão é o primeiro tratamento de escolha para essa patologia, apresentando baixas taxas de 

recorrência e se a recidiva for observada após curetagem simples, uma segunda excisão 

conservadora é obrigatória. Independentemente do tipo de tratamento dado, é importante o 

acompanhamento cuidadoso em longo prazo. Conclusão: O Fibroma Ossificante Central é uma 

condição que ainda apresenta alguns aspectos a serem esclarecidos, principalmente em relação 

à sua etiologia e ao melhor método de prevenção e tratamento, fazendo-se necessários mais 

estudos sobre esta patologia. 

 Palavras-chave: Fibroma, Fibroma ossificante, Patologia 
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  BENEFÍCIOS FUNCIONAIS, SOCIAIS E PSICOLÓGICOS DA CIRURGIA 
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua saúde como sendo “um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e espiritual não somente ausência 
de afecções e enfermidades”. A cirurgia ortognática preocupa-se com a recuperação e 
reabilitação da função, além de corrigir os distúrbios psicossociais decorrentes das 
alterações ósseas faciais. A autoimagem, em contexto psíquico é reafirmada no outro, nos 
laços sociais e autoestima. Nesse sentido, o processo da autoimagem é condicionado 
socialmente, o que afeta, nos mais diversos aspectos, a inserção do paciente com 
alterações dentofaciais. Objetivo: Discorrer sobre os benefícios sociais e psicológicos da 
cirurgia ortognática, tendo a autoimagem e o bem estar como parâmetro. Metodologia:  
Foi realizado uma pesquisa na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
utilizando os seguintes descritores: Ortognática, Estética e Cirurgia, sendo demonstrado 
179 artigos, catalogados da LILACS, MEDLINE, BBO – Odontologia, Index Psicologia. 
Resultados: O Sistema Estomatognático formado por um conjunto de estruturas que 
associadas atuam nas principais funções: sucção, respiração, deglutição, fala e 
mastigação e quando alterado, prejudicam a funcionalidade e, por conseguinte, resultam 
alterações da estética facial, inibindo o convívio social. É sabido que a fala é o principal 
meio de comunicação, significativa para a interação social que promove uma melhor 
qualidade de vida e age como um elemento de reafirmação da identidade. A cirurgia 
ortognática faz-se necessária devido seu papel fundamental, além dos fatores estéticos, 
os funcionais que se apresentam interligados. Nesse contexto, o tratamento ortognático 
visa a harmonia da qualidade funcional e proporciona melhoria no bem estar e na condição 
psicológica dos pacientes submetidos. Apresentando resultados positivos, os fatores 
psicossociais, como autoestima, autoconfiança, harmonia facial são alcançados. 
Conclusão: Dado o exposto, a reabilitação da função estomagnática vai além da 
recuperação estrutural das funcionalidades dentárias visto que promove efeitos estéticos 
que resultam no resgate da autoestima e na qualidade de vida dos pacientes que 
proporcionam melhorias das relações sociais.  
 
Palavras-chave: Ortognática, Estética, Cirurgia.  
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Introdução: A candidíase bucal é uma infeção fúngica causada pelo gênero Candida spp., 
sendo a espécie C. albicans normalmente envolvido na patologia por já estar contido na 
microbiota da mucosa bucal. A incidência da doença aumentou consideravelmente desde 
o uso predominante de antibióticos, e também em usuários de próteses removíveis, 
diabéticos, indivíduos infectados pelo HIV, pacientes quimioterápicos e transplantados. E 
apesar de uma diversidade de antifúngicos estarem disponíveis para as infecções orais 
por Candida spp., o tratamento ainda pode se tornar falho devido à resistência 
medicamentosa durante a terapia. Para lidar com o amplo problema da resistência 
antimicrobiana, alternativas terapêuticas são necessárias. A Aloe vera, popularmente 
conhecida como babosa, possui diversos relatos sobre suas propriedades medicinais, 
entre elas: propriedades anti-inflamatória; antibacteriana; antiviral e antifúngica. Objetivo: 
Demonstrar a atividade antifúngica da Aloe vera na candidíase bucal por uma infecção de 
Candida albicans. Metodologia: As buscas foram realizadas nas bases de 
dados Web of Science, Scopus e PubMed utilizando os descritores: “oral candidiasis”, 
“candida albicans” e “aloe vera”, de acordo com as diretrizes do PRISMA. Foram obtidos 
21 artigos científicos após uma revisão por pares, dos quais se mantiveram 9 artigos para 
a síntese qualitativa. Resultados: Dos 9 estudos incluídos, o meio pelo qual a Aloe vera 
foi utilizada para a análise da efetividade contra a Candida albicans foram: 55,5% extrato 
herbal, 33,3% na forma de gel, e 11,1% administrado em dentifrício. Um total de 77,7% 
dos estudos mostrou evidências científicas da ação antifúngica da Aloe vera em infecções 
orais por Candida albicans. Conclusão: Portanto, o uso de medicamentos terapêuticos a 
base de Aloe vera mostraram-se eficazes no tratamento da candidíase bucal causada por 
Candida albicans, sendo uma alternativa interessante devido ao seu custo reduzido e 
menores reações adversas em comparação com os produtos farmacêuticos convencionais 
modernos. No entanto, mais estudos são necessários para avaliar sua eficácia e 
segurança devido a limitação dos estudos encontrados. 

Palavras- chaves: Aloe vera, candidíase bucal, candida albicans. 
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Introdução: A Síndrome de Ellis-van Creveld, também conhecida como displasia 
condroectodérmica, é um distúrbio congênito autossômico recessivo raro. A presença de múltiplos 
achados orodentais torna essa síndrome importante para os Cirurgiões-dentistas. Objetivos: 
Descrever as manifestações bucais da Síndrome de Ellis-Van Creveld, investigados numa revisão 
de literatura. Metodologia: Realizou-se uma busca de referências, publicadas na base de dados 
PubMed, entre os anos de 2010 e 2019, para a qual foram utilizados os unitermos “Ellis Van-
Creveld Syndrome”, “dental implications”, “dentistry”  e “importance of the dentist”, combinados 
entre si, sendo incluídos 10 artigos na presente revisão. Resultados: Os dados obtidos nos 
estudos revisados demonstraram que a Síndrome de Ellis-Van Creveld é causada por mutações 
dos genes EVC1 e EVC2, localizadas no cromossomo 4p16. Sua incidência na população em 
geral é baixa, apresenta predisposição sexual igual e é mais frequentemente descrita em famílias 
com histórico de consanguinidade. Portadores da Síndrome de Ellis-van Creveld apresentam 
características peculiares, que incluem condrodisplasia, polidactilia, displasia ectodérmica e 
cardiopatias congênitas, além de manifestações bucais que atingem não apenas tecidos moles, 
mas também o número, a forma e a estrutura dos dentes, podendo ocorrer fusão do lábio superior 
com a margem gengival, múltiplas frênulas, fenda labial, dentes cônicos, microdentes, molares 
com sulcos largos e cúspides atípicas, envolvimento precoce com lesão de cárie, presença de má 
oclusão, dentes natais ou neonatais, anodontia parcial, erupção tardia dos dentes, raízes 
dismórficas em forma cônica, taurodontismo, dentes supranumerários, hipoplasia do esmalte, 
aparência serrilhada da gengiva, transposição dental e diastema. O Cirurgião-dentista 
desempenha importante papel no seu diagnóstico precoce, devido ao fato das manifestações 
bucais serem traços característicos dessa síndrome. Em relação ao tratamento, é necessário um 
planejamento multidisciplinar para alcançar resultados funcionais e estéticos satisfatórios, tanto 
em termos de prevenção de doenças bucais, quanto na prestação de cuidados restauradores. 
Conclusão: Conclui-se que o Cirurgião-dentista desempenha um papel fundamental, já que 
reconhecer os achados orais da Síndrome de Ellis-Van Creveld é importante para o diagnóstico 
precoce e um planejamento correto de tratamento. 

Palavras-chave: Manifestações Bucais, Síndrome, Síndrome de Ellis-Van Creveld. 
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DOENÇAS ORAIS RELACIONADAS AO ACIDENTE VASCULAR 
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Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é considerado um problema de saúde 
pública no mundo e representa um grande volume de internações hospitalares. Nos 
últimos anos, muito tem se estudado sobre a associação entre AVC e doenças orais, e 
estas vem sendo consideradas como alguns dos fatores de risco para o AVC. Objetivos: 
Investigar a associação das doenças orais com o risco de AVC e possíveis consequências. 
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. A pesquisa dos 
artigos foi realizada na base Pubmed para o período entre 2010 e 2020. Utilizou-se 
combinações das palavras-chave: stroke, dentistry, periodontal diseases, periodontitis, 
toothloss, toothmissing, calculus, gingivitis, edentulism e caries. Resultados: A pesquisa 
resultou em 18 artigos selecionados que relacionam doenças orais e AVC. Foi analisado 
que periodontite, edentulismo, cárie dentária, gengivite e cálculo dentário foram condições 
relevantes para um maior risco de AVC. As maiores evidências encontradas perpassam 
pelas doenças periodontais, sendo a periodontite a doença mais associada, seguida por 
perdas dentárias, possivelmente decorrentes das doenças periodontais e resultado final 
de um processo infeccioso em adultos e idosos. Maior número de dentes ausentes 
demonstrou aumentar substancialmente o risco de AVC. Conclusão: As doenças orais 
biofilme dependentes foram abordadas como importantes fatores de risco para o 
acometimento de AVC. Devido a isso, é fulcral que a equipe de saúde considere o 
tratamento odontológico como importante na abordagem ao paciente com AVC, uma vez 
que além de ser necessário, o acompanhamento odontológico pode suscitar a redução de 
fatores de risco para o acidente vascular cerebral. Sendo assim, a informação é o motor 
do saber e do cuidado, com isso, é necessário que o profissional esteja atento a todas as 
consequências que as doenças bucais podem provocar, causando malefícios ao paciente 
e o perceba através de uma visão integral da saúde. 
 
Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral, Doenças Periodontais, Saúde Bucal. 
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Introdução: A fotobiomodulação tornou-se uma crescente opção para tratamento de 

síndromes músculo-esqueléticas devido à sua ação analgésica, anti-inflamatória e 

regenerativa, podendo contribuir nos tratamentos de desordens temporomandibulares 

(DTM) de forma não invasiva. Objetivo: Revisar a literatura acerca da eficácia da 

fotobiomodulação como terapia complementar no tratamento das DTM. Metodologia: 

Através das bases de dados Pubmed e Scopus foram utilizados os descritores “laser 

therapy”, “temporomandibular joint” e “photobiomodulation” para a busca de artigos em 

inglês, publicados entre 2015 e 2020. Foram excluídos estudos em animais, cartas de 

recomendação e diretrizes, livros, revisões de literatura, protocolos e relatos de caso. 

Resultados: Foram encontrados 49 estudos. A eficácia da terapia complementar com 

laser em relação à diminuição dos sinais e sintomas de DTM foi avaliada individualmente 

e comparada com outras terapias. Ela mostrou-se efetiva na diminuição de estalidos, 

aumento da abertura bucal, melhor realização de protrusão e excursões laterais, devido 

ao efeito analgésico e miorrelaxante do laser, diminuindo significativamente os níveis de 

dor provocada pelas DTM. Conclusão: Apesar das controvérsias encontradas na 

literatura, a fotobiomodulação mostrou-se efetiva como terapia complementar na melhoria 

dos sinais e sintomas de DTM. Entretanto, ela não substitui as outras modalidades 

terapêuticas, com as quais deve trabalhar em conjunto. Dessa forma, conclui-se que ainda 

são necessárias pesquisas com amostras maiores para obter resultados mais conclusivos. 

 

Palavras-chave: Laser therapy, Temporomandibular joint, Photobiomodulation 
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Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é a principal micose sistêmica no Brasil, 
sendo uma das principais causas de morte por doenças infecciosas e parasitárias, 
crônicas e recorrentes, no país. A manifestação comumente associada a PMC na 
cavidade bucal é uma úlcera superficial, marcada por pontos hemorrágicos que 
geralmente afetam as mucosas, gengiva e palato, mas que podem se apresentar de 
maneira atípica assemelhando-se com o aspecto clínico do carcinoma espinocelular, 
tuberculose, sífilis, granuloma de Wegener, leishmaniose e outras micoses. Os pulmões 
são os primeiros envolvidos na infecção podendo ocorrer sua disseminação, da qual a 
mucosa bucal é frequentemente afetada, sendo o Cirurgião-Dentista essencial no 
diagnóstico dessa patologia. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática acerca dos 
métodos de diagnóstico empregados na PCM no Brasil visto que, seu diagnóstico em sua 
grande maioria é realizado através das lesões bucais. Metodologia: As buscas foram 
realizadas nas bases de dados Web of Science, Scopus e PubMed utilizando os 
descritores: “oral manifestations”, “paracoccidioidomycosis” e “paracoccidioides 
brasiliensis”, seguindo o guia PRISMA. Foram obtidos 20 artigos científicos, e seguida a 
uma seleção de periódico revisados por pares restaram 18 estudos para análise, dos quais 
se mantiveram 13 estudos para a síntese qualitativa após uma seleção de estudos 
brasileiros e que se tratava do diagnóstico da PCM. Resultados: Dos 13 estudos 
incluídos, a metodologia de diagnóstico utilizados foram: histopatológico (61,53%), 
seguido do exame direto (23,07%), sorologia (23,07%) e cultura (15,38%). Sendo o estado 
de São Paulo (46,15%) com maior prevalência da doença nos estudos revisados, seguido 
por Minas Gerais (30,76%). E em sua maioria se tratava de pacientes do sexo masculino 
(61,53%), acima de 40 anos de idade (53,84%). Conclusão: O estudo revelou que a 
maioria dos diagnósticos são realizado por exames histopatológicos, entretanto o 
diagnóstico de PCM através da coloração com hematoxilina e eosina pode ser afetado 
pela dificuldade em visualizar o fungo com essa técnica e, portanto, o método de Grocott 
é utilizado para uma melhor identificação do patógeno nos tecidos, embora na prática esse 
método de diagnóstico nem sempre leva a um diagnóstico final e exames complementares 
são necessários. Ademais, as técnicas moleculares são promissoras para estabelecer um 
diagnóstico definitivo.  

Palavras- chaves: Manifestações bucais, Paracoccidioidomicose, Paracoccidioides 

brasilienses. 
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Introdução: As drogas de adição (dependência psicológica) aumentam as concentrações 

de dopamina nas estruturas-alvos das projeções mesolímbicas. Elas são classificadas 

com base em seus alvos moleculares e mecanismos subjacentes. Um desses grupos é 

constituído pela cocaína, anfetaminas e pelo exctasy, que se ligam aos transportadores 

de monoaminas. O foco do trabalho está voltado a este, especificamente à cocaína.  

Metodologia: O estudo foi elaborado a partir de uma revisão de literatura delimitada por 

artigos do meio eletrônico nas bases de dados em saúde, tais como Bvsms, Scielo e 

Pubmed a partir de 2005 até 2019 e livros de farmacologia. Objetivo: Explorar as 

informações sobre o uso da cocaína como droga de abuso e suas interações com os 

anestésicos locais. Resultados: As soluções anestésicas locais que contêm um agente 

vasoconstritor do grupo das aminas simpatomiméticas, quando usadas em doses 

excessivas ou injetadas acidentalmente no interior dos vasos sanguíneos, podem interagir 

com certas drogas que o paciente faz uso, como os betabloqueadores cardíacos, 

antidepressivos tricíclicos, derivados das anfetaminas, entre outros, podendo induzir 

reações adversas de certa gravidade. Isso nos indica que os usuários de cocaína são 

pacientes de risco. Em doses suficientes, induz hipertensão arterial e taquicardia, 

aumentando o débito cardíaco e as necessidades de oxigênio, podendo diminuir a 

perfusão das artérias coronárias e acarretar uma isquemia significante, arritmia ventricular, 

angina pectoris e infarto do miocárdio, efeitos estes que têm sido exaustivamente 

relatados. Conclusão: Através das análises feitas, pode-se concluir que a cocaína 

manifesta seus efeitos em diversos receptores e por vários mecanismos, o que dificulta a 

compreensão de como ela irá interagir com outros fármacos. O entendimento e o 

reconhecimento das complicações são essenciais para a prevenção.  

 

Palavras-Chave: Anestesia Local, Cocaína, Odontologia. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

A EFICÁCIA DO APARELHO AUTOLIGADO 
 

Elaine Cristie Nascimento Xavier¹; Adna Pontes Eloy¹; Hayully da Silva Barros¹; Laís 
Karla Viana Araújo¹; Vitor Matheus da Silva Luna¹; Érika Lira de Oliveira². 

 
 

1 Discente do curso de odontologia do centro universitário UNIESP – Cabedelo/PB 
2 Doutora em Odontologia e docente do centro universitário UNIESP– Cabedelo/PB. 

Introdução: Os braquetes autoligados não representam um desenvolvimento recente, 
pois há mais de 70 anos, esse conceito já fazia parte do arsenal ortodôntico, mas, em 
função do alto custo e fragilidade das peças devido às limitações de fabricação, não se 
popularizou. Somente em 1972, surgiu outro dispositivo, idealizado por Wildman e 
chamado Edgelok (Ormco Corp. EUA), que apresentava uma tampa por vestibular para 
fechar a canaleta do braquete. Desde a década de 80, novos sistemas têm surgido. Os 
braquetes autoligados têm sido apresentados como um diferencial para o ortodontista 
clínico que quer oferecer um tratamento de excelência no menor tempo possível e com 
número mínimo de consultas. Objetivo: Esse estudo tem por objetivo realizar uma breve 
revisão de literatura acerca da eficácia do tratamento ortodôntico com a utilização de 
aparelho autoligado. Metodologia: Para a realização deste trabalho, foi feita uma revisão 
da literatura existente acerca do tema. Foram utilizadas as principais bases de dados, a 
saber: PubMed/Medline, Scielo, Scopus, Lilacs, entre os anos de 2015 a 2020 e de outros 
anos com maior relevância. Os critérios selecionados na pesquisa incluíram artigos nos 
idiomas inglês, português e espanhol. Resultados: Diferente dos bráquetes tradicionais, 
os autoligáveis não precisam de ligaduras, sejam elásticas ou metálicas, resultando, assim 
na melhoria da manutenção de uma higiene bucal mais fácil e efetiva. Além de 
apresentarem como uma das características mais vantajosas, a utilização da força leve 
proporcionando, assim, baixa fricção e baixos índices de força. Essa diminuição do nível 
de força promove melhor desempenho da biomecânica de deslizamento, diminuindo o 
tempo do paciente na cadeira odontológica, ampliação de tempo nos intervalos das 
manutenções dos bráquetes autoligados que podem ser realizadas a cada 40 dias, menor 
intensidade de dor, tratamento mais rápido, menor acúmulo de biofilme, como também 
propicia o tratamento sem exodontias. Conclusão: Devemos estar cientes quanto às reais 
vantagens, considerando todos os fatores inerentes à sua mecânica de atuação, pois uma 
ortodontia de evidências deve sempre prevalecer. As vantagens demonstram como eles 
apresentam pouco atrito entre o braquete e o arco, menor tempo de cadeira e maior 
rapidez na mudança do arco. Deve-se ter em mente que os autoligados são uma 
ferramenta de uso para o ortodontista. 

Palavras-Chave: Bráquetes Autoligados, Ortodontia, Técnicas de movimentação 
dentária. 
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Introdução: As evidências científicas para o entendimento sobre a regulação molecular 
da morfogênese do elemento dentário, da biologia das células-tronco e da biotecnologia, 
oferecem oportunidades para viabilizar a regeneração de dentes em futuro próximo. As 
células-tronco possuem a capacidade de estimular a regeneração tecidual e, 
consequentemente, apresentam diversas perspectivas terapêuticas, fato que torna 
possível sua utilização em Odontologia. Sua aplicação na recuperação das estruturas 
bucais está cada dia mais próxima; porém, muitos estudos ainda são necessários para 
entender o correto armazenamento e procedimentos laboratoriais adequados para a 
utilização dessas células, sendo necessário conhecer as subdivisões celulares existentes 
de acordo com seu local de origem. Podem ser encontradas na polpa dos dentes decíduos, 
siso e pré-molares, logo o papel do Cirurgião-dentista nessa evolução regenerativa é 
fundamental, pois é preciso a sua presença para que seja feita a coleta dessas células 
presentes no elemento dentário para o armazenamento. Objetivo: Avaliar a utilização de 
células tronco em diversos tratamentos odontológicos. Metodologia: Foi realizado uma 
pesquisa na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), do período de 2010 a 
2020. Resultado: A aplicação de células-tronco do dente de leite já acontece em estudos 
de doenças, geração de órgãos em laboratórios e pesquisa de novos tratamentos. O uso 
de células-tronco na Odontologia torna possível diferentes processos odontológicos que 
oferecem mais qualidade de vida ao paciente. Isso porque fatores como defeitos 
genéticos, hábitos nocivos, cáries dentárias e perdas precoces dos dentes contribuem com 
a perda de dentes ao longo da vida. Uma das possibilidades das células-tronco do dente 
é a capacidade de originar células dentárias. Assim, tem sido possível a regeneração de 
dentes, novas perspectivas terapêuticas, destacando resultados promissores na 
reconstrução óssea em fissura labiopalatina. Conclusão: As vantagens de se utilizar 
células-tronco da polpa dentária se dão pela acessibilidade de coleta, de maneira 
minimamente invasiva e indolor, pela capacidade de gerarem tecidos dentários humanos 
com maior efetividade, além de não apresentarem reação imunológica ou anti-
inflamatória.  Elas apresentam um grande potencial para formação de estruturas bucais, 
incluindo o germe dentário. No entanto, afirmam serem necessários mais estudos clínicos. 
 
 
Descritores: Célula-tronco; Tratamento Odontológico regenerativo; regeneração.  
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DESCONTAMINAÇÃO DE BOCA TODA E DEBRIDAMENTO NO 

TRATAMENTO DE PERIODONTITE CRÔNICA 

Antonio Edson Farias de Almeida1, Evyllen Ponte Aguiar1, Milena Sampaio Martins1, 
Francisco Araújo Costa Filho2 

 
1Graduando em Odontologia do Centro Universitário Inta – UNINTA 
2Pós-Graduando em Ortodontia da Faculdade Paulo Picanço *Orientador 
 

Introdução: Periodontite é uma doença inflamatória que está associada à destruição dos 

tecidos de suporte localizados ao redor do dente. Na periodontite crônica, podem ser 

consideradas várias terapias não cirúrgicas, uma delas, é a descontaminação de boca 

toda (DBT) e debridamento periodontal, composto por raspagem e alisamento radicular de 

todos os dentes, no período de 24 horas, que pode ser combinado com aplicação intensiva 

de clorexidina em todos os nichos orais. Objetivos: Objetivou-se realizar uma revisão de 

literatura, a fim de verificar a efetividade dessa modalidade terapêutica de 

descontaminação e debridamento periodontal da boca toda no tratamento de pacientes 

com periodontite crônica. Metodologia: O levantamento bibliográfico foi realizado através 

das bases de dados PubMed, utilizando os seguintes descritores e suas combinações: 

“Chronic periodontitis” AND “therapy” AND “full mouth disinfection”. Oteve-se 8 resultados, 

a partir dos seguintes critérios de inclusão: ensaios clínicos dos últimos 5 anos em língua 

inglesa. Resultados: Todos os artigos estudados relataram melhorias clínicas e 

microbiológicas significativas quando a periodontite crônica foi tratada por meio da 

“desinfecção de boca toda’’, onde, esse procedimento, otimiza o tempo de execução 

terapêutica, reduz o risco de reinfecção dos sítios tratados pelos não tratados e uma 

possível melhora na resposta imunológica do paciente. Conclusão: A modalidade 

terapêutica DBT, mostrou-se eficaz no tratamento da periodontite crônica, porém, cabe ao 

profissional dentista juntamente com o paciente, analisarem o melhor tratamento a ser 

utilizado. 

Palavras-Chave: chronic periodontitis; therapy; full mouth desinfection 
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CÁRIE PRECOCE NA INFÂNCIA:REVISÃO DE LITERATURA 

 
Ana Carolinne Barbosa Maia da Silva1; Thatyla Linhares2 ; Laynne Kelly Lopes Santos3 

 

1 Graduanda em Odontologia da Faculdade  Pitágoras  
2  Mestre em Odontologia da Universidade Federal do Maranhão 
 3 Graduanda em Odontologia da Faculdade  Pitágoras 

  
Introdução: A cárie precoce na infância é uma doença de elevada prevalência e  
progressão rápida, caracterizada pela presença de um ou mais dentes decíduos cariados, 
perdidos ou restaurados antes dos 71 meses de idade. Objetivo: Determinar fatores de 
risco envolvidos no surgimento e desenvolvimento das lesões de cárie precoce na infância. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, que foi realizado através de 
uma revisão bibliográfica, no período de agosto de 2019 a março de 2020, nas evidências 
científicas presentes nos últimos dez anos, identificados por meio da biblioteca virtual, 
através das bases de dados Lilacs, Scielo, Medline e Pubmed. Resultados: Verificou-se 
que os principais fatores de risco da cárie precoce na infância são hábitos alimentares 
inadequados, baixo nível de escolaridade dos responsáveis, baixa renda familiar,ausência 
da participação dos responsáveis na escovação da criança, práticas de higiene bucal, não 
exposição ao flúor e a correlação da doença com acesso a serviços de saúde e fatores 
socioeconômicos. Conclusão: Conclui-se que o conhecimento precoce sobre os fatores 
dessa doença permite melhor atuação do cirurgião-dentista na prevenção e controle à 
saúde bucal da criança. Nesse sentido, identificar os fatores de risco da cárie precoce na 
infância  surgem como fortes instrumentos para o entendimento do processo saúde-
doença, bem como a identificação dos principais grupos de maior risco.  
 
Descritores: Cárie dentária, Qualidade de vida,  Cárie precoce, Fatores de risco. 
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PRINCIPAL DEMANDA DOS PACIENTES USUÁRIOS DE 
PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (PPR): FALHAS E LESÕES 

ORAIS EM PACIENTES PARCIALMENTE EDÊNTULOS. 

 
Anayla Oliveira da Silva¹, Radaiany Fernandes Malheiro¹, José Renato Cavalcanti de 
Queiroz¹ 

¹Universidade Potiguar 
 

Introdução: A ausência parcial dos dentes ainda é considerada um problema relevante 
para a saúde oral. Para minimizar os danos causados por tais ausências, como alterações 
estéticas, fonéticas e funcionais, existem diversos métodos de reabilitação oral e um 
destes é a prótese parcial removível (PPR), que visa o tratamento de pacientes 
parcialmente desdentados buscando uma saudável relação entre a peça protética e os 
tecidos de suporte, com uma boa retenção e estética satisfatória. Entretanto, mesmo que 
todos os protocolos clínicos para produção de próteses sejam seguidos, ainda assim 
essas próteses podem apresentar falhas e complicações que precisam ser identificadas e 
corrigidas para assim melhorar a saúde bucal desses usuários. Objetivos: Este trabalho 
teve como objetivo realizar uma revisão de literatura, das principais falhas relacionada ao 
uso de Próteses Parciais Removíveis. Metodologia: Foi realizado uma busca ativa de 
artigos nas bases de dados Periódicos Capes, scielo, PubMed, LILACS e BBO-
odontologia com estudos elegidos dos últimos 5 anos (2015-2020), utilizando os 
descritores: “Dental Prosthesis”; “Denture, Partial”; “Denture, Partial, Removable”. 10 
artigos foram considerados do tipo revisão-sistemática em português, inglês e espanhol. 
Resultados: A prótese parcial removível (PPR) ainda é hoje uma das primeiras 
oportunidades de escolha para pacientes parcialmente edêntulos. A falha de comunicação 
entre o cirurgião-dentista e o protético colabora para o insucesso deste tipo de prótese, tal 
como a qualidade destes modelos enviados aos laboratórios. As falhas biológicas mais 
comum encontradas são: mobilidade dos dentes pilares, aparecimento de bolsas 
periodontais, reabsorções ósseas, inflamações nos tecidos, sobrecarga mastigatória mal 
distribuída, lesões como a candidíase, hiperplasia fibrosa inflamatória, hiperplasia papilar 
inflamatória, úlceras traumáticas e estomatite protética. Conclusão: Portanto, o sucesso 
reabilitador com as PPRs, exigem várias etapas clínicas que devem ser seguidas 
minuciosamente, para evitar falhas futuras. A avaliação e controle de todas as etapas da 
confecção da prótese parcial removível por parte do profissional cirurgião-dentista, é 
essencial para que haja um bom prognóstico final, sendo necessário uma interação entre 
as diversas especialidades da odontologia.  

Palavras-chave: “Dental Prosthesis”; “Denture, Partial”; “Denture, Partial, Removable”. 
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TRATAMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA ATRAVÉS DO DIAMINO 
FLUORETO DE PRATA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 
Laís Karla Viana Araújo¹*; Vitor Matheus da Silva Luna¹; Lays Eduarda Correia de 
Araújo²; Hayully da Silva Barros¹; Elaine Cristie Nascimento Xavier¹; Lais Guedes 

Alcoforado de Carvalho³. 
 

¹Acadêmicos do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNIESP – 
CABEDELO/PB. 
 
²Acadêmica do Curso de Odontologia do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) – 
CABEDELO/PB. 
 
³Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNIESP – CABEDELO/PB. 
 
Introdução: A odontologia minimamente invasiva objetiva preservar estrutura dentária, 

buscando a valorização do dente como um órgão. Dessa forma, tratamentos 

conservadores são investigados na literatura. Objetivos: Os objetivos desse estudo 

consistem em discutir e investigar o tratamento minimante invasivo de lesões cariosas 

através da aplicação do diamino fluoreto de prata (cariostático). Metodologia: Trata-se de 

uma pesquisa de revisão bibliográfica, realizada através de buscas nas bases de dados 

Pubmed, Scielo e Google Acadêmico através dos descritores odontopediatria, cárie 

dentária e cariostáticos. Foram incluídos 5 artigos dos últimos 8 anos em inglês, português 

e espanhol e excluídos os que, após leitura do resumo, não se enquadravam nos objetivos 

dessa pesquisa. Resutados: Os artigos avaliados mostraram que o diamino fluoreto de 

prata mostra-se eficaz para prevenir o surgimento da cárie na Odontopediatria, pois possui 

propriedades anticariogênicas, reduzindo a solubilidade da apatita, enquanto a prata, por 

sua ação bactericida e bacteriostática. Além disso, apresenta atuação remineralizante e 

dessensibilizante, sendo capaz de inibir a doença cárie e sua sintomatologia. Esse agente 

pode ser aplicado tanto em dentes decíduos como em permanentes. Como indicação, 

pode-se destacar, principalmente pacientes que detenham elevado risco da doença, como 

crianças propensas ou pacientes submetidos à radiação de cabeça e pescoço. Destaca-

se como principais vantagens o baixo custo, ser indolor, seguro e a facilidade de aplicação, 

sem necessidade de anestesia ou brocas. Conclusão: A partir da análise dos artigos, 

verificou-se uma consistência na literatura ao afirmar que o diamino fluoreto de prata 

apresenta capacidade de reduzir e paralisar as lesões cariosas, além de ser uma 

alternativa de escolha para utilizar na saúde pública e assim cumprir as metas propostas 

pela Organização Mundial da Saúde, para prevenir as doenças bucais. 

 

Palavras-chave: Odontopediatria, Cárie Dentária, Cariostáticos 
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A QUALIDADE DO SONO E SUA RELAÇÃO COM O RENDIMENTO 
ACADÊMICO EM ALUNOS DE ODONTOLOGIA 

 
Vitor Matheus da Silva Luna¹*; Manoelly Anyelle Pessoa Dias Dantas¹; Laís Karla Viana 

Araújo¹; Elaine Cristie Nascimento Xavier¹; Lays Eduarda Correia de Araújo²; Lais 
Guedes Alcoforado de Carvalho³ 

 
¹Acadêmicos de Odontologia do Centro Universitário UNIESP - CABEDELO/PB. 
 
²Acadêmica de Odontologia Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) – JOÃO 
PESSOA/PB. 
 
³Professora de Odontologia do Centro Universitário UNIESP – CABEDELO/PB. 
 
Indrodução: Os processos neurobiológicos associados ao sono são necessários em 
todas as espécies, tendo em vista os benefícios para a manutenção da saúde física e 
cognitiva. Sendo assim, é importante que sejam feitas algumas considerações sobre o 
impacto do sono na qualidade de vida de acadêmicos de odontologia. Objetivos: 
Investigar a associação da dificuldade de restauração física e emocional causada pelo 
sono insuficiente com os possíveis impactos no rendimento acadêmico de alunos de 
odontologia, bem como analisar a ocorrência de problemas bucais, através de uma 
pesquisa bibliográfica. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão da literatura 
realizada a partir de buscas nas bases de dados Pubmed, Scielo e Google Acadêmico, 
através dos seguintes descritores: sleep quality AND dentistry student. Foram incluídos 6 
artigos gratuitos, publicados nos últimos 8 anos em inglês, português e espanhol. 
Resultados: Os artigos avaliados revelam que o uso de eletrônicos, antes de dormir, se 
relaciona significativamente com qualidade do sono, tendo em vista que tal problemática 
esteve presente em mais da metade dos estudantes de odontologia avaliados nas 
pesquisas. A performance acadêmica dos estudantes de odontologia também mostrou-se 
estar relacionada negativamente com a qualidade do sono. Verificou-se, ainda que os 
alunos que apresentaram as melhores notas apresentavam o hábito de dormir e acordar 
mais cedo, além de apresentaram menor latência do sono. Alguns estudos encontrados 
buscaram associar o sono insuficiente às complicações do ambiente bucal e hábitos 
parafuncionais. Dentre tais complicações, não foi observado associação entre doença 
periodontal e má qualidade do sono. Em contrapartida, um outro estudo encontrou uma 
prevalência de bruxismo do sono e de vigília correspondente a 21,5% e 36,5%, 
respectivamente. Conclusão: A partir dos artigos avaliados, é possível concluir que 
alunos com melhores escores da qualidade do sono possuem melhores médias de notas 
e melhor desempenho acadêmico e que a baixa qualidade do sono influencia no 
acometimento dos alunos pelo bruxismo do sono e de vigília. 
 
Palavras-chave: Sono, Bruxismo, Estudantes de odontologia 
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DENTES NATAIS E NEONATAIS: IMPORTÂNCIA NO CONHECIMENTO 
SOBRE A ANOMALIA E ABORDAGEM NECESSÁRIA PELO 

ODONTOPEDIATRA 

Eloiza dos Santos Luciano SOUZA1*; Suzie Clara da Silva MARQUES2; Amanda de 
Almeida Prazeres MOREIRA2; Ramon Rodrigues LIMA3. 

1 Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de João Pessoa – UNIESP 

2 Acadêmicos em Odontologia, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

3 Pós-graduando em Prótese Dentária, COESP, João Pessoa – PB 

 

Introdução: Os dentes natais e neonatais, irrompem durante o período intrauterino e no 
1° mês de vida, respectivamente. São uma anomalia de erupção rara, exigindo bastante 
conhecimento do odontopediatra para identificar, informar e proceder. Objetivos: Este 
trabalho tem como intuito apresentar a importância de conhecer esta anomalia, abordando 
algumas características clínicas, fatores etiológicos e medidas terapêuticas. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão de literatura, utilizando os bancos de dados LILACS e Scielo, 
sendo incluídos trabalhos datados de 2008 a 2018. Resultados: A prevalência dos dentes 
natais (mais frequentes) e neonatais varia entre 1:800 a 1:3.000, dependendo das 
diferentes populações e métodos de cada estudo. A etiologia pode estar ligada a vários 
fatores, mas a teoria mais aceita é a da localização superficial do germe dentário que 
predispõe à erupção dentária precoce, associada à hereditariedade. Geralmente ocorre 
na região anterior da mandíbula, envolvendo os incisivos inferiores, sendo dentes 
pequenos, cônicos, com bordos cortantes e fatores de risco para a cárie dentária precoce 
e a doença de Riga-Fede. A abordagem terapêutica para definir plano de tratamento 
depende de fatores, como: se são dentes decíduos normais ou supranumerários (com 
radiografia para diagnóstico diferencial, evitando remoção prematura e iatrogênica), 
avaliar grau de implantação, mobilidade dentária, problemas na sucção (pois a fraca 
implantação óssea desses dentes favorece a mobilidade, podendo levar à sua 
aspiração/deglutição pela criança), possibilidade de lesão traumática (ulceração na língua 
do bebê e/ou no seio materno) e se interfere na amamentação. Em alguns casos destas 
ulcerações, pode-se apenas realizar o alisamento dos bordos incisais. Se o dente 
apresentar boa implantação e não prejudicar o bebê, pode ser mantido na cavidade bucal. 
Mas se interferir na amamentação ou ter grande mobilidade, deve ser removido evitando 
o procedimento nos primeiros 10 dias de vida da criança (prevenindo hemorragias), e em 
caso de necessitar extração imediata, o dentista deve solicitar ao médico pediatra da 
criança uma prescrição profilática adequada de vitamina K antes do procedimento 
cirúrgico. Conclusão: Por existir mais de uma alternativa para abordagens terapêuticas 
nestes casos, elas devem ser avaliadas com muito cuidado pelo odontopediatra, 
observando todas as possibilidades e tranquilizando os responsáveis da criança, 
explicando tudo de forma eficaz. 

Palavras-Chave: Odontopediatra, abordagem e anomalia. 
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HALL-TECNIQUE COMO PROPOSTA PARA UM TRATAMENTO 
CONSERVADOR DA CÁRIE DENTÁRIA: REVISÃO DE LITERATURA  

 
Vitor Matheus da Silva Luna¹*; Laís Karla Viana Araújo¹; Manoelly Anyelle Pessoa Dias 

Dantas¹; Hayully da Silva Barros¹; Elaine Cristie Nascimento Xavier¹; Lais Guedes 
Alcoforado de Carvalho². 

 
¹Acadêmicos do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNIESP – 
CABEDELO/PB 
 
²Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNIESP – CABEDELO/PB 
 
Introdução: A busca por uma odontologia minimamente invasiva parte do princípio da 
valorização do dente como um órgão. Isso permitiu discussões sobre a remoção total de 
tecido cariado ou um tratamento mais conservador. Objetivos: Os objetivos desse estudo 
consistem em discutir e investigar o tratamento minimante invasivo de lesões cariosas em 
molares decíduos na primeira infância através da hall-tecnique. Metodologia: Trata-se de 
uma pesquisa de revisão bibliográfica, realizada através de buscas nas bases de dados 
Pubmed, Scielo e Google Acadêmico através dos descritores early chidhood carie AND 
hall tecnique. Foram incluídos nessa pesquisa 6 ensaios clínicos, em inglês, que 
estudavam a abordagem com hall tecnique em molares decíduos e excluídos os que, após 
leitura do resumo, não se enquadravam nos objetivos dessa pesquisa. Resultados: De 
acordo com os artigos avaliados, verificou-se que a técnica de Hall pode ser enquadrada 
como uma abordagem restauradora biológica, pois sela o biofilme cariogênico sob a coroa, 
levando a morte das bactérias cariogênicas por inanição. Ensaios clínicos randomizados 
presentes na literatura que buscaram comparar as taxas de sucesso em lesões ocluso-
proximais entre a hall-tecnique, Tratamento Restaurador Atraumático (ART) e técnica 
convencional (com remoção total de tecido cariado). Comprovaram o sucesso da hall-
tecnique com índices de 98% após 1 ano de avaliação e 95% após 23 e 48 meses. É 
possível, ainda, realizar uma abordagem em lesões de cárie proximais que tenham como 
característica radiográfica a presença de uma faixa radiodensa de dentina entre a lesão e 
a polpa. Conclusão: A partir dos artigos avaliados, é possível concluir que a hall-tecnique 
é considerada uma técnica satisfatória e conservadora por não desgastar nenhum tipo de 
estrutura dentária, com altas taxas de sucesso clínico e longevidade. Além disso, parece 
ser bem aceita pelo núcleo familiar, dentistas e pacientes. Entretanto, mais ensaios 
clínicos randomizados devem ser feitos com o propósito de comparar essa abordagem 
com outras técnicas restauradoras. 
 
Palavras-chave: Tratamento conservador, Cárie dentária, Coroas 
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MOLDAGEM EM PRÓTESE TOTAL - UMA REVISÃO DA LITERATURA 

*CAIÉL, Raquel da Silveira1 

**DIAS, Elisabeth Aline de Melo Gomes Soares2 

1. Graduanda do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) Endereço de e-mail: quelcai@hotmail.com 

2. Especialista em Prótese Dentária (ABO RJ); Mestranda em Ciências dos Materiais 
(UFPB); Professora do Centro Universitário de Ensino Superior da Paraíba 
(UNIESP) Endereço de e-mail: alineufpe@hotmail.com 

Introdução: A moldagem em prótese total é dividida em anatômica e funcional, a primeira 
copia as estruturas, servindo de orientação da área chapeável, é através dela que obtemos 
o modelo de estudo para a confecção da moldeira individual, que tem como objetivo 
realizar a moldagem funcional. Para a confecção de uma prótese é necessário o 
conhecimento da técnica ideal para cada caso, saber identificar os melhores materiais de 
moldagem e ter o conhecimento destes e de sua aplicação. Objetivos: Conceituar 
moldagem anatômica e funcional, identificar tipos de materiais utilizados, suas indicações 
e aplicações. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico através do google 
acadêmico, sendo selecionado 6 artigos em português. Resultados: Na moldagem 
anatômica, pode-se utilizar os seguintes materiais: hidrocolóides irreversíveis e a godiva 
em placa. A godiva apresenta a possibilidade de repetições, permite maior afastamento 
dos tecidos, resultando em uma ótima moldagem de borda; o alginato possui boa 
aceitação, fácil manipulação e limpeza, baixo custo, entretanto o gesso deve ser vertido 
imediatamente após sua desinfecção, em virtude da distorção.(REIS et al., 2007). Para 
realização da moldagem funcional, os materiais mais utilizados são: godiva em bastão; 
pasta de óxido de zinco e eugenol; silicones e mercaptanas (PARDIM et al., 2019). A 
godiva tem facilidade de reparo, mas não tem indicação para rebordos retentivos. A pasta 
zinco enólica tem um ótimo escoamento, rigidez após a presa, boa estabilidade 
dimensional, permite reembasamento e possui baixo custo, entretanto, apresenta 
dificuldade na limpeza do instrumental e por ser muito rígida não deve ser utilizada em 
rebordos muito retentivos (REIS, 2007). O silicone tem equilíbrio dimensional, fácil 
manipulação e inserção na moldeira, mas apresenta um elevado custo (FILHO, 2013). A 
mercaptana tem uma boa estabilidade dimensional e precisão, fluidez, tempo de trabalho 
longo, baixo custo, porém é rígida para moldagens de áreas retentivas. Conclusão: 
Conclui-se que para se obter sucesso na confecção de uma prótese total é necessário um 
embasamento teórico sobre o processo das duas fases de moldagem e para alcançar os 
requisitos funcionais é indispensável o conhecimento do material ideal, assim como suas 
indicações e aplicações.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Prótese, Moldagem, Área Chapeável. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-
DENTISTA 

 

Gabriela de Oliveira Martins¹, César Antonio Araújo Melo¹, Maria Rita Uchôa Braga¹, 
Georgia Costa de Araújo Souza2. 

1 Discentes do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). 

2 Professora do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). 

Introdução: A violência contra a mulher, seja física ou psicológica, é uma violação dos 

direitos humanos que quebra as barreiras da classe social, raça e idade. No Brasil, o 

problema atinge uma em cada três mulheres, acarretando graves complicações a saúde 

púbica. Dentre as injúrias que mais acometem esse público, estão possíveis lesões na 

área de cabeça e pescoço, sendo essa a principal área de atuação do cirurgião-dentista 

(CD). Objetivos: Observar quais os tipos de lesões mais comuns e a conduta adotada 

pelo CD diante um caso de agressão. Metodologia: Realizou-se revisão bibliográfica nas 

bases de dados eletrônicas em saúde (Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO e Lilacs) 

utilizando os descritores: violência doméstica, mulher e cirurgião-dentista. Foi utilizado 

artigos na língua portuguesa e inglesa, publicados no período de 2010 a 2020, 

selecionando-se 12 artigos. Resultados:  Nota-se que as fraturas mais recorrentes em 

casos de agressão física são: escoriações, Edemas e fraturas, por isso o CD é um dos 

profissionais mais habilitados na identificação no caso de violência de gênero, pois mais 

de 60% das agressões ocorrem na região da cabeça e pescoço. Contudo, a maioria dos 

profissionais que a detectaram não fizeram a denúncia, mostrando um despreparo frente 

a problemática, uma vez que é obrigação do profissional da saúde notificar a violência, 

podendo responder por omissão. No entanto, a lei não exemplifica como devem ser feitas 

essas denúncias e muitos deles desconhecem o procedimento de ocorrência, que é 

através do preenchimento da Ficha de Notificação de Violência. Conclusão: Mesmo 

sendo o CD de grande importância na identificação e combate à violência contra a mulher, 

percebe-se que ainda é desconhecido os procedimentos de notificação e encaminhamento 

da vítima aos setores responsáveis, necessitando de uma maior abordagem do tema, com 

intuito de conscientizar e capacitar, inclusive durante a graduação. A atuação do cirurgião-

dentista é importante na assistência às vítimas nessa situação delicada e também pode 

ser na denúncia dos casos, contribuindo assim para a redução desta violência.  

Palavras-Chaves: Violência doméstica; Violência de gênero; Odontólogos 
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RESTAURAÇÕES PARCIAIS VERSUS COROAS TOTAIS DE DENTES 

TRATADOS ENDODONTICAMENTE 

 

¹Fernando Polezel Scardua ¹Caroline Rodrigues Thomes (¹Flávia Comper Ghisolfi ¹Lara 

Victória Dittz de Abreu Costa ²Claudia Machado de Almeida Mattos; ²Jackeline Coutinho 

Guimarães  

 (*Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo, 

**Professoras do Departamento de Prótese Dentária da Universidade Federal do Espírito 

Santo). 

Introdução: A abordagem tradicional para restauração de um dente tratado 
endodonticamente (DTE) é a colocação de pino, núcleo e coroa após o tratamento 
endodôntico, porém com a evolução dos procedimentos adesivos, restaurações parciais 
passaram a ser indicadas. Objetivo: Avaliar a evidência existente para indicação de uma 
restauração total ou parcial (direta ou indireta) em um DTE. Metodologia: Foi realizada 
uma revisão de literatura por meio de uma pesquisa na base de dados Pubmed, sendo 
selecionados artigos relacionados no período de 2000 a 2017. Resultados: Estudos que 
avaliaram a necessidade de uma coroa total (taxa de sobrevida: 94-100%) em um DTE 
quando comparada a uma restauração em resina composta (taxa de sobrevida: 91,9-
100%) mostraram não haver diferenças no comportamento entre as indicações 
reabilitadoras. Restaurações parciais indiretas têm sido sugeridas como alternativa às 
coroas totais, pois preservam estrutura dental sadia, enquanto promovem a cobertura 
cúspides enfraquecidas, porém não foram encontrados estudos sobre a taxa de sobrevida 
comparando estas restauração parciais com as totais. Conclusão: Não há evidência 
suficiente para indicar uma coroa total em um DTE, especialmente quando há mínima a 
moderada perda de estrutura dentária. As restaurações parciais adesivas (diretas ou 
indiretas), apesar da restrita evidência disponível, parecem ser promissoras para a 
restauração de DTE, uma vez que preservam maior quantidade de estrutura dental sadia.  

Palavras-chaves: ‘’Tooth, Endodontically-Treated’’, ‘’Dental Restoration, Permanent’’, ‘’ 
Post and Core Technique’’ 
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IMAGINOLOGIA ODONTOLÓGICA FORENSE: UM ESTUDO DE 
REVISÃO 

Marcos Paulo Maia de Lima Letícia de Sousa Santos Luiz Miguel Ferreira Rafaella Trovato 
Botelho Marcelo Santos Bahia 

Acadêmico da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora 

Residente de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial da Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

Introdução: A Imaginologia Odontológica permite a complementação do diagnóstico em 
Odontologia e, com o avanço das Ciências Forenses, tem sido utilizada também como 
método auxiliar para a identificação humana. Objetivo: Revisar a literatura sobre as 
aplicações e importância da Imaginologia Odontológica Forense. Metodologia: Realizou-
se uma busca de referências, publicadas na base de dados Google Scholar, entre os anos 
de 2017 e 2020, para a qual foram utilizados os unitermos “Oral radiology”, “Forensic 
radiology” e “Dentistry”, combinados entre si, sendo incluídos 9 artigos na presente 
revisão. Resultados: Os dados obtidos nesta revisão demonstraram que os exames 
imaginológicos em Odontologia apresentam grande diversidade de aplicação na 
identificação humana, seja por permitirem comparação entre exames ante e post mortem, 
com base em parâmetros como: aspectos craniométricos, anatomia dos dentes e das 
raízes, presença ou ausência de dentes, característica óssea de saúde ou doença, 
patologias bucais e dentais, tratamentos realizados e utilização de próteses dentárias, 
implantes ou aparelhos ortodônticos; ou até a reconstrução facial em exames 
tomográficos, com o objetivo de obter características do biotipo de uma vítima. Os estágios 
de desenvolvimento facial e dentário, observados em alguns exames imaginológicos, 
também podem fornecer dados importantes para a estimativa da idade em uma análise 
forense. Investigações radiográficas, juntamente com outras, como hematológica e 
histopatológica, além dos detalhes clínicos dos pacientes, são mantidas por muitos centros 
de saúde durante anos como um protocolo de rotina. Todo e qualquer exame realizado 
previamente, bem como a documentação de tratamentos odontológicos, que estejam 
disponíveis para análise de um perito, são importantes como complemento à rápida 
identificação humana, como por exemplo, em casos de morte em massa. As radiografias 
(periapicais, interproximais, panorâmicas, oclusais e telerradiografias) e as tomografias 
computadorizadas de feixe cônico fornecem informações importantes, em graus 
diferentes, que podem auxiliar na identificação de um cadáver, cujo reconhecimento é 
comprometido, ou seja, quando o corpo se apresenta desfigurado ou mutilado. 
Conclusão: A Imaginologia Odontológica é uma área promissora nas Ciências Forenses, 
pois se mostra como ótimo método auxiliar de identificação humana, desde que os exames 
e documentos ante mortem sejam disponibilizados para análise de um perito. 

Palavras-chave: Antropologia Forense, Radiologia, Odontologia Legal. 
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DESAFIOS DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DIANTE DA PANDEMIA DA 

COVID-19 

Letícia Batista da Silva¹, Airton Coimbra Monteiro de Medeiros Rodrigues¹, Guilherme 

Lopes Galvão¹, Lucas Murelli de Sá Revorêdo¹, Maria Luisa Faria Barroso¹, Ana Larissa 

Fernandes Holanda Soares². 

¹ Acadêmicos Universidade Potiguar – UnP (Natal/RN) 

² Prof. Drª Universidade Potiguar – UnP (Natal/RN) 

 

INTRODUÇÃO:  A Covid-19 é uma doença infectocontagiosa com impacto significativo 
nos serviços dos profissionais de saúde. É de extrema importância a discussão acerca 
dos riscos e desafios eminentes que estão sujeitos estes profissionais, entre eles, o 
Cirurgião- dentista (CD).  OBJETIVO: Esta pesquisa objetivou discorrer quais são os 
principais desafios enfrentados pelos cirurgiões-dentistas em tempos do novo coronavírus. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma breve revisão narrativa da literatura, que consistiu em 
uma busca de artigos em bases de dados eletrônicas. RESULTADOS: Os cirurgiões-
dentistas se enquadram em um grupo de grande exposição devido às gotículas e 
aerossóis gerados durante o procedimento odontológico, além do contato direto e 
constante com fluidos corporais. Esses fatos ocasionam um considerável aumento no risco 
de infecção cruzada, sendo um desafio relevante imposto pela pandemia.  Considerando 
as formas de transmissão da Covid-19, atentar para a importância de assegurar a 
qualidade e renovação do ar conforme protocolos de climatização vigentes, também tem 
sido um grande desafio para estes profissionais. Assim, novas normas de biossegurança 
e cuidados são mais que necessárias neste cenário: desde uma simples triagem via 
contato telefônico; uma anamnese acurada; a frequente lavagem das mãos; uso adequado 
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); cuidados especiais na limpeza e 
desinfecção do ambiente após cada atendimento, ao uso de ar condicionados com 
exaustor.  CONCLUSÃO: Nesse sentido, observa-se que, para minimizar os desafios 
impostos pela covid-19, mais do que nunca, os protocolos de biossegurança no 
atendimento odontológico não devem ser negligenciados. São estes protocolos que serão 
indispensáveis na diminuição dos riscos de disseminação do vírus, protegendo tanto os 
profissionais, quanto os pacientes.  
 
 
Palavras-chaves: Cirurgiões-dentistas, Covid-19, Odontologia.  

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

TRANSMIGRAÇÃO DE CANINOS INFERIORES: UM ESTUDO DE 
REVISÃO 

 

Marcos Paulo Maia de Lima Letícia de Sousa Santos Luiz Miguel Ferreira Rafaella Trovato 
Botelho Marcelo Santos Bahia 

Residente de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial da Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

Acadêmico da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora 

Introdução: A transmigração de caninos inferiores é um tipo de inclusão dentária, em que 
estes ultrapassam a linha média por mais da metade do seu comprimento, podendo gerar 
complicações em tratamentos odontológicos.  Objetivo: Fazer uma revisão de literatura 
sobre a transmigração de caninos inferiores. Metodologia: Realizou-se uma busca de 
referências, publicadas na base de dados Google Scholar, entre os anos de 2019 e 2020, 
para a qual foram utilizados os unitermos “Midline”, “Canine”, “Oral radiology”, “Mandible” 
e “Transmigration”, combinados entre si, sendo incluídos 10 artigos na presente revisão. 
Resultados: Os dados, obtidos a partir desta revisão, demonstraram que os caninos 
constituem um dos grupos de dentes que mais apresentam histórico de inclusão e 
transmigração, devido a atrasos de irrupção e/ou falta de espaço na cavidade bucal. A 
transmigração de caninos inferiores é um dilema em termos de etiologia, ocorrência, 
diagnóstico e tratamento. É mais observada em mulheres, se apresentando com mais 
frequência de forma unilateral, no lado esquerdo. Essa condição é classificada em cinco 
tipos, importantes para avaliação clínica e terapêutica, sendo eles: tipo 1: impactado 
mesioangularmente através da linha média, labial ou lingual aos dentes anteriores, com o 
porção da coroa do dente cruzando a linha média; tipo 2: impactado horizontalmente, 
próximo à borda inferior da mandíbula, abaixo dos ápices dos incisivos; tipo 3: irrompido 
mesial ou distal ao canino oposto; tipo 4: impactado horizontalmente, próximo à borda 
inferior da mandíbula, abaixo dos ápices de qualquer pré-molares ou molares do lado 
oposto e tipo 5: posicionado verticalmente na linha média com o longo eixo do dente 
cruzando a linha média. A análise das variações de posição e de exames imaginológicos 
fornece informações importantes para evitar ou identificar possíveis complicações como: 
reabsorção radicular dos dentes adjacentes ou provável contato/proximidade ao canal 
mandibular. Ademais, a tomografia computadorizada de feixe cônico é tida como padrão-
ouro para análise desses casos, visto que exibe maior riqueza de detalhes e possibilita 
avaliação minuciosa para adequada abordagem em procedimentos cirúrgicos. 
Conclusão: A transmigração de caninos inferiores tem sido bastante abordada nos 
últimos anos, o que permite o reconhecimento mais rápido por parte dos profissionais da 
Odontologia, ainda que haja dificuldade em estabelecer o delineamento terapêutico.  

 

Palavras-chave: Dente Canino, Tomografia Computadorizada por Raios X, Mandíbula. 
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A ETIOLOGIA DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA EM DENTES 

COM LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS. 

 

Karollina Luiza Sousa Freire ¹*; Anna Thaise Dias de Mota Paiva¹; Bruna Beatriz da Silva 

Costa¹; Lucas Felipe Rocha Dias¹; Vinicius Galvão de Figueiredo Barbosa¹; Leticia 

Virgínia de Freitas Chaves².                                                                                                                                          

¹ Graduando de Odontologia pela Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil.                                                                                                                                              

² Docente do curso de Odontologia da Universidade Potiguar, Rio Grande do 

Norte,Brasil.                                                                                                                                   

Correspondência: Karollina L. S. Freire* - email: karollina.freire@hotmail.com        

REVISÃO DE LITERATURA                                                                        

INTRODUÇÃO: A Hipersensibilidade Dentinária (HD) é uma condição rotineira em clínica 

odontológica. Trata-se da perda de esmalte dentário e do cemento radicular na região 

cervical, caracterizada por uma dor aguda de intensidade alterável e etiologia multifatorial. 

Contudo, a cultura de controlar os sintomas frente a  remoção do fator etiológico está cada 

vez mais frequente na rotina clínica, o que não é recomendado pelo protocolo de 

tratamento. OBJETIVO: Fornecer uma visão geral da literatura acerca da 

hipersensibilidade dentinária em dentes com lesões cervicais não cariosas quanto aos 

seus fatores etiológicos. Os achados podem auxiliar o clínico a conhecer e diagnosticar a 

etiologia, a fim de ter sucesso no tratamento. MÉTODOS: Foi revisada a literatura entre 

2016 até fevereiro de 2020 com base em uma pesquisa no SciELO (Scientific Electronic 

Library) e Google Acadêmico. RESULTADOS: A perda de estrutura dentária pode ocorrer 

devido a formação de lesões cervicais não cariosas por processos de biocorrosão, 

abrasão, abfração ou demais fatores associados. As lesões são causadas por ácidos 

extrínsecos ou intrínsecos, forças mecânicas externas e forças tensionais pelo excesso 

de carga oclusal, respectivamente. Essas lesões são caracterizadas por gerarem uma 

perda progressiva dos tecidos mineralizados que consequentemente, expõem os túbulos 

dentinários e causam desconforto ao paciente, principalmente ao ingerir alimentos e 

bebidas frias. CONCLUSÃO: Diante desse estudo, concluiu-se que esses fenômenos na 

medida que expõem a dentina ao meio bucal, podendo acontecer em associação ou 

separados, promovem a hipersensibilidade dentinária. O protocolo clínico da HD deve ser 

condicionado a remoção dos fatores etiológicos, assim, os sintomas tendem a regredir e 

dessa forma, é possível alcançar de maneira adequada um resultado satisfatório a 

principal queixa do paciente: a dor. 

PALAVRAS CHAVES: Hipersensibilidade, etiologia, lesões. 
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CORROSÃO DENTÁRIA EM ATLETAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Lucas Murelli de Sá Revorêdo1*; Bruna Beatriz da Silva Costa1; Karollina Luiza Sousa 
Freire1; Lucas Felipe Rocha Dias1; Vinícius Galvão de Figueiredo Barbosa1; Letícia 
Virgínia de Freitas Chaves2. 

1 Graduando em Odontologia pela Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil. 

2 Docente do curso de Odontologia da Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil.  

Introdução: O conceito de corrosão dentária é estabelecido através da perda de estrutura 
de esmalte e dentina através de fatores exógenos e bioquimicoendógenos, por enzimas 
proteolíticas bioquímicas, e também pelos efeitos piezoelétricos. Nesse viés, 
apresentando-se como um fator etiológico em casos de Hipersensibilidade Dentinaria (HD) 
e Lesões Cervicais não cariosas (LCNCs). Nos últimos anos vem sendo observado que o 
estilo de vida de atletas reflete no acometimento de tais patologias, trazendo ao cirurgião 
dentista a necessidade de um cuidado frente a esse grupo. Objetivo: Realizar uma revisão 
de literatura acerca da corrosão dentária em atletas. Metodologia: O estudo caracterizou-
se como revisional, a partir de busca na literatura fazendo uso de bases de dados 
disponíveis, tais quais: Scielo e Google Acadêmico. A pesquisa foi conduzida a partir das 
palavras-chave "corrosão dentária" e “atletas”, sendo selecionados artigos e dissertações 
nos períodos de 2016 a 2018. Resultados: A literatura atual reporta que a dieta está 
amplamente relacionada ao estilo de vida dos atletas, visto que a ingestão de nutrientes é 
fundamental para colaborar no seu desempenho esportivo. Ingestão de barras 
energéticas, por exemplo, são amplamente substituídas por alimentações que ocorrem no 
intervalo das grandes refeições, geralmente entre os treinos, e são responsáveis por criar 
um ambiente de pH salivar baixo, podendo ser agravado pela diminuição da taxa de fluxo 
salivar, notado comumente durante o exercício, assim, contribuindo para o surgimento ou 
progressão de LCNC e HD. Ademais, em esportes aquáticos, a presença do cloro na água 
muda o nível do seu pH, e seu contato com a hidroxiapatita do esmalte potencializa o 
efeito desmineralizante, e consequentemente a corrosão. Conclusão: Atletas se 
enquadram em um grupo de risco para a corrosão dentária. Dietas, ambientes agressivos 
(piscinas) e pressão devido a mídia e competições corroboram para o surgimento de um 
estilo de vida desfavorável, refletindo a necessidade de acompanhamento de uma equipe 
composta não apenas por profissional de educação física, mas também por nutricionista, 
psicólogo e cirurgião-dentista, evidenciando a importância da multidisciplinaridade. 

Palavras-chave: Corrosão Dentária, Atletas, Hipersensibilidade da Dentina. 
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MÉTODOS DE ANÁLISE DE INTEGRIDADE DE MARGENS RESTAURADORAS – 
ABORDAGEM LABORATORIAL E CLÍNICA 

 

Sâmara Camilla Ferreira da Silva Melo1; José Victor Leal Alves1; Cláudia Cristina Brainer 
de Oliveira Mota2  

¹Discente de Odontologia, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 
Caruaru-PE 

²Docente de Odontologia, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 
Caruaru-PE 

Introdução: A integridade marginal é crucial para determinação da longevidade do 
tratamento restaurador, pois as falhas nesta região podem levar à entrada de bactérias e 
subprodutos entre a estrutura dentária e o material utilizado para restauração, exigindo a 
substituição do mesmo. Apesar dos avanços no desenvolvimento de novos sistemas 
adesivos e resinas compostas com baixas tensões de contração de polimerização, ainda 
se observam falhas na interface dente-restauração. Nos materiais restauradores adesivos 
as falhas marginais resultam das propriedades químicas e físicas do material, 
especialmente a contração de polimerização, ou emprego da técnica restauradora 
incorreta. Todavia a identificação dessas falhas é bastante subjetiva do ponto de vista 
clínico. Objetivo: Este estudo propõe descrever os métodos de avaliação de integridade 
marginal de restaurações aplicados a estudos clínicos e laboratoriais. Metodologia: Foi 
realizada uma revisão de literatura acerca do tema proposto, com busca de artigos 
publicados nos últimos dez anos, em português e inglês, na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) e PubMed. Resultados: A avaliação clínica da integridade marginal é realizada por 
inspeção visual e tátil, eventualmente associada a radiografia, porém dúvidas podem ser 
pertinentes. Laboratorialmente pode ser empregada a microscopia eletrônica de 
varredura, assim como a microscopia óptica ou estereomicroscopia associada à infiltração 
de corantes, sendo esta última uma técnica mais antiga e de baixo custo – todavia 
nenhuma delas é passível de uso no âmbito clínico. Outros métodos não invasivos 
passíveis de aplicação clínica e laboratorial são a moldagem das restaurações para 
análise indireta dos modelos impressos e a tomografia por coerência óptica, que tem 
apresentado emprego crescente em odontologia, como caracterização de materiais 
dentários, e diagnóstico de cárie e doença periodontal, de forma não invasiva e altamente 
sensível para detecção de falhas na interface dente/restauração Conclusão: Não existe 
nenhuma técnica considerada superior e que possa ser empregada isoladamente, mas 
sim a possibilidade de obter informações complementares pela associação de técnicas, 
viabilizando o tratamento precoce da condição. 

Palavras-chave: Infiltração dentária, materiais dentários, tomografia óptica. 
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A LIMITAÇÃO DO MODELO BIOMÉDICO: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

Lucas Murelli de Sá Revorêdo1*; Airton Coimbra Monteiro de Medeiros Rodrigues1; Maria 
Luisa Faria Barroso1; Letícia Batista da Silva1; Túlio de Araújo Lucena2; Ana Larissa 
Fernandes Holanda Soares3. 

1 Graduando em Odontologia pela Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil. 

2 Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Norte, Brasil. 

3 Docente do curso de Odontologia da Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil.   

Introdução: O modelo biomédico consiste na medicina curativa, de tal forma que suas 

práticas estariam vinculadas a uma visão biologicista da doença. É caracterizado pela 

monocausalidade, isto é, considera como fator único de surgimento de doenças um 

agente etiológico (fungos, bactérias, vírus, protozoários), desconsiderando coeficientes 

inerentes à realidade de cada ser humano. É um arquétipo mecanicista, decorrente de 

teorias de grandes pensadores e filósofos na Idade Moderna, cujo teve como princípio 

fundamental a reintegração do homem como ser de mais atenção, priorizando a razão e 

indo de forma contrária aos ensinamentos defendidos nos anos que sucederam Cristo até 

o século XV. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura acerca da limitação do modelo 

biomédico. Metodologia: O estudo caracterizou-se como revisional, a partir de busca na 

literatura fazendo uso de bases de dados disponíveis, tais quais: Scielo e Google 

Acadêmico. A pesquisa foi conduzida a partir das palavras-chaves “SUS” e “Saúde 

Pública”. Resultados: O centro da atenção no modelo biomédico é o indivíduo doente. As 

ações de recuperação e reabilitação da doença são priorizadas em detrimento das ações 

da promoção e proteção à saúde. É a doença e sua cura, o diagnóstico individual e o 

tratamento, o processo fisiopatológico que ganham espaço. Não é difícil identificar a 

limitação deste protótipo, visto que, a prevenção da doença é omitida. Muitas 

enfermidades que afetam os países desenvolvidos hoje em dia, tais como doenças 

cardíacas e diabetes tipo 2 são dependentes de ações de uma pessoa, muito mais 

voltados para fatores comportamentais e socioculturais, sendo necessário um 

acompanhamento multidisciplinar, observada as vertentes da circunstância, visando a 

melhoria na qualidade de vida do paciente. Conclusão: Percebe-se a limitação desse 

modelo no processo saúde-doença, não negando o biologicismo, mas a importância de 

ampliar sua filosofia dentro do contexto de determinantes sociais em saúde, visto que 

fatores etiológicos, se considerados solitários, tornam-se bastante reducionistas. 

Palavras-chave: SUS, Saúde, Doença. 
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DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DE ESMALTE NÃO FLUORÓTICOS 
NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 
Ana Vitória Machado Duarte – Acadêmica de Odontologia do UNIFSA, 
avmduarte@icloud.com 
Rogério Alves Oliveira Júnior – Acadêmico de Odontologia do UNIFSA, 
rogerio.aojr@gmail.com 
Wellington Henrique Reis Santos Alves – Acadêmico de Odontologia do UNIFSA, 
wellingtonreis.sa@gmail.com 
Nelson Jorge Carvalho Batista – Docente do UNIFSA, nelsonjcb@hotmail.com 
 
Introdução: O esmalte dentário é um tecido incomum que depois de constituído não se 
remodela, as alterações durante seu desenvolvimento são permanentemente registradas 
na superfície dentária, podendo ocorrer nos períodos pré, neo e pós-natal. Os defeitos de 
desenvolvimento de esmalte não fluoróticos (DDEs) estão correlacionados a problemas 
nas etapas de composição do esmalte, especialmente na função ameloblástica, 
provocando o desenvolvimento de defeitos na qualidade ou quantidade de esmalte. 
Objetivos: Realizar uma revisão de literatura acerca dos principais defeitos de 
desenvolvimento de esmalte não fluoróticos na primeira infância. Metodologia: 
Prospecção científica nas bases de dados Scielo, Periódicos CAPES e EBSCO utilizando 
os descritores “Primeira Infância”, “Defeito de Esmalte” e “Não Fluorótico”, sendo 
coletados artigos publicados entre 2014 e 2019 que fazem referência ao tema. 
Resultados: Clinicamente, são expressos três tipos de defeitos de esmalte não 
fluoróticos: as hipoplasias com perda de estrutura dental, as hipoplasias sem perda de 
estrutura dental e as opacidades. A hipoplasia é a composição escassa da matriz orgânica 
do esmalte dos dentes, decorrente de lesão dos ameloblastos, podendo manifestar-se por 
lesões discretas ou graves, que atingem preferencialmente os elementos da região 
anterior da maxila. Em contrapartida, as opacidades são falhas ocorridas na fase de 
maturação ou mineralização da matriz dentária, apresentando alterações na coloração, 
mas sem perda de esmalte.  As causas dos defeitos de esmalte dentário são multifatoriais 
e suas ocorrências estão relacionadas principalmente ao esmalte dentário de crianças 
prematuras. Geralmente, esses defeitos não integram problemas dentários funcionais, os 
quais podem ser tratados por clareamento, microabrasão, restaurações estéticas 
conservadoras e coroas artificiais. Conclusão: Pode-se inferir que as hipoplasias e 
opacidades constituem as principais manifestações de defeitos de desenvolvimento de 
esmalte não fluorótico (DDEs) na primeira infância, possuindo causas multifatoriais, em 
especial, a prematuridade infantil. Nesses casos, o tratamento restaurador é de extrema 
importância para restabelecer a autoestima do paciente e devolvendo harmonia, função e 
estética.  
 
Palavras-chave: Primeira Infância, Defeitos de Esmalte, Não Fluorótico. 
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PRODUTOS NATURAIS E DOENÇA PERIODONTAL: UMA TERAPIA 
FARMACOLÓGICA  PROMISSORA  

Aline Leitão Cavalcanti Teixeira 1, Armando Bonifácio da Silva Júnior 1, Renata de almeida 
Travassos2, Tainah Pessoa dos Santos Lima2, Ana Caroline de Lima Silva³. 

1 UNINASSAU João Pessoa, , 2 UNIESP Centro Universitário, ³ UNIPE Centro Universitário 
de Joao pessoa, João Pessoa/PB 

Introdução: A doença periodontal é caracterizada como uma conjuntura de processos 
inflamatórios e infecciosos nos tecidos periodontais de etiologia multifatorial. Esta, é 
desencadeada por bactérias anaeróbias Gram-negativas, resistentes a antibioticoterapia 
convencional e a antissépticos bucais e exigem a busca por novos métodos coadjuvantes 
ao tratamento clínico que correspondem a raspagem e alisamento radicular. Dessa forma, 
o uso de produtos naturais no tratamento, poderia ser uma terapia bastante promissora. 
Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre a utilização de produtos naturais no 
controle químico do crescimento do biofilme dental subgengival e consequentemente 
doenças periodontais. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados em 
saúde, tais como Bvsms, Scielo e Pubmed no período de 2010 a 2020 utilizando os termos, 
“Produtos naturais”, “Doença periodontal” e “fitoterapia” . Resultados: Alguns trabalhos 
avaliaram o efeito de própolis  e mostraram uma propriedade antimicrobiana significativa 
frente a periodontopatógenos, sugerindo que esta substância poderia ser usada 
terapeuticamente no controle do crescimento da microbiota oral. O própolis também 
mostrou atividade antimicrobiana em cepas de A. actinomycetemcomitans, Prevotella 
intermedia, P. melaninogenica, P. gingivalis, Capnocytophaga gingivalis e Fusobacterium 
nucleatum, microrganismos envolvidos no desenvolvimento da periodontite. O alho (Allium 
sativum) também tem mostrado conhecida propriedade antibacteriana, antifúngica e 
antiviral com efeito sobre o crescimento e enzimas proteolíticas de Porphyromonas 
gingivalis. Iniciou-se também pesquisas acerca da Curcumina (Açafrão) que possui um 
amplo espectro biológico que pode fornecer aos clínicos um agente anti-inflamatório e 
antimicrobiano alternativo para o gerenciamento de uma variedade de doenças, incluindo 
doenças periodontais. Conclusão: Diante da revisão realizada, foi possível observar a 
possível aplicabilidade promissora dos fitoterápicos como coadjuvante no tratamento da 
doença periodontal e que o uso desses ainda necessitam de mais pesquisas. Percebeu-
se também a contínua relevância dos produtos naturais utilizados com essa finalidade, 
como potenciais agentes farmacológicos, principalmente no que se referem a suas 
vantagens tais como baixo custo, acessibilidade, aceitação da população e sua baixa 
toxicidade.  
 

 Palavras-chave: Doença Periodontal, Fitoterapia, Produtos naturais. 
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IMPACTOS DA ANEMIA FALCIFORME NA CAVIDADE ORAL 

¹ Brenda de Santana Silva;  Alzira Da Cruz Andrade1; Carlos Eduardo Oliveira dos Reis1; 
João Victor Dias Dantas Mattos1; Yan Gabriel Borges Nascimento1 

 1.Discentes em Odontologia, Departamento de Odontologia de Lagarto, Universidade 
Federal de Sergipe, Lagarto, Sergipe, Brasil.  
 

Introdução: A anemia falciforme é uma doença hereditária, de caráter autossômico 

recessivo, caracterizada pela alteração da conformação dos glóbulos vermelhos do 

sangue – falcização. O formato de foice adquirido pelas hemácias, lhes confere menor 

capacidade de transporte do oxigênio para os tecidos, além de  facilitar a autodestruição 

precoce dessas células e  a obstrução de vasos sanguíneos. As consequências dessa 

patologia são abrangentes e se estendem à cavidade oral. Assim, o cuidado e a atenção 

do odontólogo são imprescindíveis. Objetivo: Reconhecer os principais impactos 

presentes na cavidade oral de pacientes com anemia falciforme. Metodologia: Revisão 

integrativa de literatura, realizada nas bases de dados Biblioteca virtual em saúde e SciElo. 

Os descritores utilizados foram: “Anemia falciforme” e “Saúde bucal’. Incluiu-se artigos em 

inglês e português; publicados entre 2015-2020; disponíveis integralmente e de forma 

gratuita. Artigos de revisão ou que não abordavam o tema e duplicatas foram excluídos. 

Resultados: Foram encontrados 33 artigos e após utilizar os critérios de exclusão, 8 deles 

foram analisados. Os artigos relataram que as manifestações bucais da anemia falciforme 

não são patognômicas e podem variar conforme o grau da anemia, o estilo de vida do 

paciente, o número de internações e a necessidade de transfusões sanguíneas. Os 

impactos da patologia mais citados foram: palidez da mucosa e coloração amarelada dos 

tecidos que resultam, principalmente, do acúmulo de bilirrubina no sangue. O uso 

constante de fármacos contendo sacarose, as constantes internações e a consequente 

higienização oral precária, tornam portadores de anemia falciforme mais susceptíveis à 

infecções, à doença periodontal e ao desenvolvimento da cárie dentária. Alterações 

ósseas são vistas com frequência, pincipalmente, na maxila e na mandíbula. Transtornos 

da mineralização do esmalte e da dentina, alterações das células superficiais da língua e 

atraso na erupção dos dentes também foram citados. Conclusão: O odontólogo deve se 

familiarizar com os impactos da anemia falciforme na cavidade oral para que possa adotar 

a melhor conduta durante o tratamento. Para isso, uma boa anamnese é essencial, visto 

que o reconhecimento de sinais e sintomas é importante tanto para o diagnóstico e 

terapêutica quanto para a adoção de medidas profiláticas. 

Palavras-chave: “Anemia falciforme” e “Saúde bucal”   
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EVOLUÇÃO DAS LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS 
RELACIONADAS AO ESTRESSE E ANSIEDADE DA POPULAÇÃO. 

 

Radaiany Fernandes Malheiro¹, Anayla Oliveira da Silva¹, Cláudia Tavares Machado 
Cunha² 

¹Universidade Potiguar, ²UniFacex 
 

 

Introdução: Nos últimos tempos, o quadro de lesões cervicais não cariosas (LCNC) têm 
mostrado uma alta prevalência, de até 85%, na prática clínica, esse tipo de lesão possui 
3 mecanismos de origem e evolução: a tensão (abfração), fricção (abrasão) e biocorrosão 
(química, bioquímica e eletroquímica). Sua etiologia é multifatorial, porém o 
desenvolvimento acelerado da sociedade e as diversas mudanças no estilo de vida e 
rotina dos indivíduos, tornam o estresse e a ansiedade potenciais aliados deste tipo de 
lesão, principalmente em nosso país, onde as taxas de ansiedade são as maiores em 
todo o mundo, tendo 9,3% da população manifestando o quadro, segundo dados da OMS 
(Organização Mundial da Saúde). Objetivos: Realizar uma revisão de literatura acerca 
da evolução dos impactos do estresse e da ansiedade da população sobre a estrutura 
dos elementos dentários. Metodologia: Foi realizado uma busca ativa de artigos nas 
bases de dados Scielo, PubMed, LILACS e BBO-odontologia com estudos elegidos dos 
últimos 5 anos (2015-2020), utilizando os descritores: “dental attrition” “gingival 
recession”, e “prevalence”. 13 artigos foram considerados do tipo revisão-sistemática em 
português, inglês e espanhol. Resultados: A partir desta pesquisa, foi possível observar 
que os níveis de estresse e ansiedade podem desencadear quadros de apertamento, 
bruxismos e hábitos bucais deletérios que são fatores altamente predisponentes para a 
formação de LCNC, sendo, a cervical do dente, o terço mais acometido pela ação e 
desgaste dos elementos dentarios, pois, o esmalte nessa região se apresenta mais fino, 
sendo a dentina e o cemento pouco resistentes. Conclusão: O estresse e a ansiedade 
interferem significativamente no desenvolvimento de lesões não cariosas na região 
cervical dos dentes. Visto que já foi comprovado que a evolução deste tipo de 
acometimento pode ter interferência psicoemocional, a conduta correta para o sucesso 
do tratamento deve incluir desde uma anamnese bem elaborada, até uma abordagem 
multiprofissional, para que, com isso, o clínico possa tratar não somente os sintomas, 
mas sim a origem do problema. 

Palavras-chave: dental attrition; gingival recession; prevalence 
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SÍNDROME DE CROUZON: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Letícia de Sousa Santos Marcos Paulo Maia de Lima Luiz Miguel Ferreira Rafaella 
Trovato Botelho Marcelo Santos Bahia 

Acadêmica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora 
leticia1914.ls@gmail.com 

Residente da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

Introdução: A Síndrome de Crouzon (disostose craniofacial) é uma craniossinostose 
sindrômica, caracterizada pelo fechamento prematuro de uma ou mais suturas cranianas, 
antes da conclusão do desenvolvimento e crescimento do cérebro, gerando 
deformidades na face, olhos e crânio. Objetivo: Revisar a literatura sobre a Síndrome de 
Crouzon, destacando sua etiologia, características clínicas, epidemiologia, diagnóstico e 
gestão terapêutica. Metodologia: Realizou-se uma busca de referências publicadas nas 
bases de dados PubMed, LILACS e Scielo, entre os anos de 2012 e 2020, para a qual 
foi utilizado o unitermo “Crouzon syndrome”. Resultados: Os dados obtidos nos estudos 
revisados demonstraram sua ocorrência está relacionada a múltiplas mutações no 
receptor 2 do fator de crescimento dos fibroblastos (FGFR2). O fechamento prematuro 
das suturas leva a uma restrição do crescimento do crânio, cérebro, face, 
desenvolvimento do sistema nervoso central e retardo mental em alguns casos. 
Portadores da disostose craniofacial têm como principais características: braquicefalia, 
exoftalmia, hipoplasia da face média, nariz de bico de papagaio, lábio superior curto, má 
oclusão classe III de Angle, mordida aberta anterior, mordida cruzada e apinhamento 
dentário. Dentre todas as craniossinostoses, a é a mais comum, de característica 
autossômica dominante, sem predileção por raça e sexo, cujo diagnóstico é baseado em 
achados clínicos e testes genéticos. O tratamento, dependente do padrão de 
malformação do paciente, consiste em intervenções cirúrgicas para aliviar as suturas; 
avanço da face média com distração ou osteotomia para diminuir apneia; tratamento 
ortodôntico e ortopédico, com ou sem ortognática, para expansão de maxila. É importante 
que ele comece o mais precoce possível e com uma equipe multidisciplinar, incluindo 
neurologista pediátrico, geneticista, cirurgião plástico, cirurgião oral e cirurgião buco-
maxilo-facial, neurocirurgião, odontopediatra e ortodontista. Conclusão: Conclui-se que 
o gerenciamento precoce evita problemas funcionais, estéticos e psicológicos aos 
pacientes. Os Cirurgiões-dentistas desempenham papel importante na equipe 
multidisciplinar, por atuarem no sistema estomatognático e do desenvolvimento do terço 
médio.  

 

Palavras-chave: Disostose Craniofacial, Ossos Faciais, Patologia. 
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PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO: A IMPORTÂNCIA DOS 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. 

 

Anayla Oliveira da Silva¹, Radaiany Fernandes Malheiro¹, Cleuton Braz Morais², Isabela 
Pinheiro Cavalcanti Lima²  

¹Universidade Potiguar, ²Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
 

Introdução: O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é um sistema da plataforma do e-
SUS AB que funciona de forma integrada, promovendo um diagnóstico multidisciplinar, 
facilitando o trabalho e a comunicação entre a equipe de saúde na atenção básica. O 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), era utilizado para a coleta de dados, 
mas com a adoção da Estratégia de Saúde da Família (ESF), como modelo de 
reorganização da atenção básica, o Ministério da Saúde implementou o novo Sistema de 
Informação em Saúde para a Atenção Básica o (SISAB) por intermédio da estratégia “e-
SUS AB”. O Coleta de Dados Simplificado (CDS) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão 
(PEC) são os responsáveis pela captação, coleta e armazenamento dos dados. O PEC, 
ajuda na organização e na demanda da unidade, gerenciando a agenda dos profissionais, 
otimizando o espaço de armazenamento dentro da unidade de saúde. Objetivos: Relatar 
a importância dos avanços tecnológicos e os benefícios que o SISAB (Sistemas de 
Informação em Saúde para a Atenção Básica) trouxe para a população, trabalhadores e 
gestores. Metodologia: Foi realizado uma busca ativa de artigos nas bases de dados 
Scielo, PubMed, LILACS e BBO-odontologia com estudos elegidos dos últimos 5 anos 
(2015-2020), utilizando os descritores: “Health Information Systems”, “Primary Health 
Care” e “Unified Health System”. 15 artigos foram considerados em português, inglês e 
espanhol. Resultados: Os sistemas informatizados permitem melhoria na prática do 
cuidado e qualidade de vida do cidadão. No entanto, alguns estudos apontam que as 
condições sociais do município em que vive a população devem ser consideradas na 
avaliação do impacto da introdução das tecnologias. Estudos apontam, ainda, para 
atenção as desigualdades socioeconômicas, uma vez que reafirma a baixa implantação 
nas regiões Norte e Nordeste, o que leva à discussão sobre o desfavorecimento dessas 
regiões. Conclusão: Com isso, a inclusão ou implementação de novas tecnologias na 
atenção básica, por si só, não garante melhorias na atenção à saúde. É necessário 
promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia visando à melhoria dos 
processos de trabalho em saúde, e à construção de um sistema nacional de informação 
articulado. Portanto, cabe aos gestores o desenvolvimento e a implementação de políticas 
acelerem o processo de incorporação dessas tecnologias. 

Palavras-chaves: Health Information Systems, Primary Health Care e Unified Health 
System. 
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ATUAÇÃO DO CIRUGIÃO-DENTISTA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME 

DA APNÉIA E HIPOPNÉIA DO SONO (SAHOS) 

Wellington Gabriel Silva de Almeida¹; Lucas Dantas Pereira¹; Anderson Getúlio de Araújo 

Dantas¹; Samara Carollyne Mafra Soares². 

¹ Acadêmico do Curso de Odontologia/UERN 
² Cirurgiã-Dentista; Professora do Curso de Odontologia /UERN  

 
Introdução: A Síndrome da Apneia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) é um 
distúrbio respiratório do sono que se caracteriza por eventos recorrentes de obstrução das 
vias aéreas superiores durante o sono. Sua prevalência aumenta conforme a idade, sendo 
mais frequente na faixa etária de 40-60 anos e entre homens. Impacta negativamente na 
qualidade de vida das pessoas acometidas com consequências adversas, incluindo 
sonolência excessiva, prejuízo neurocognitivo e psicossocial e aumento do risco de 
doença cardiovascular. Objetivo: Através da revisão da literatura, identificar o uso de 
aparelhos intrabucais no tratamento de pacientes com SAHOS, e os seus respectivos 
impactos na qualidade do sono desses indivíduos. Metodologia: Realizou-se buscas nas 
bases de dados: LILACS, PubMed e Scielo, por meio dos descritores: Apneia Obstrutiva 
do Sono, Tratamento e Odontologia. Os critérios de inclusão utilizados foram: em língua 
portuguesa, espanhola e inglesa, disponíveis online abordando o tema principal, com um 
intervalo de tempo dos últimos dez anos. Totalizou-se 08 estudos base encontrados 
Resultados: Constatou-se na literatura que os aparelhos intrabucais, confeccionados por 
cirurgiões-dentistas, possuem eficácia na SAHOS leve e moderada, produzindo redução 
do colapso das vias aéreas superiores e também a maximização da saturação de oxigênio. 
Os aparelhos do tipo reposicionadores de mandíbula e os retentores linguais foram os que 
tiveram maior índice de sucesso. Conclusão: Apesar da SAHOS ser uma condição 
médica, a utilização dos aparelhos intrabucais é mais uma alternativa terapêutica viável, 
eficaz, de baixo custo e pouco invasiva. Assim, é imprescindível a participação do 
cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar responsável pelo tratamento dessa desordem. 

Palavras chaves: Apneia Obstrutiva do Sono; Tratamento; Odontologia. 
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MANIFESTAÇÕES ORAIS DA LEUCEMIA 

 

¹ Brenda de Santana Silva; 1Anna Gleyka Santos Barbosa; 1Carlos Eduardo 
Oliveira dos Reis; 1João Victor Dias Dantas Mattos;1 Katia Akemi Santos 
Utiamada  
 1.Graduanda em Odontologia, Departamento de Odontologia de Lagarto, 
Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, Sergipe, Brasil. E-mail: 
(brendadesantanasilva@gmail.com)  
 

Introdução: A leucemia é um grupo de doenças hematológicas neoplásicas 

malignas que são originadas a partir da proliferação progressiva e em excesso 

de células sanguíneas defeituosas. A cavidade oral pode sofrer impactos dessa 

patologia tanto no estágio inicial quanto durante o tratamento antineoplásico, fato 

que evidencia a importância do cirurgião-dentista durante o curso clínico da 

leucemia. Objetivo: Identificar as complicações orais decorrentes da leucemia e 

salientar a imprescindível atuação do cirurgião-dentista ao decorrer da patologia. 

Metodologia: Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, cuja pesquisa 

foi realizada de 20 a 24 de julho, nas bases de dados: Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e no Periódico CAPES. Utilizou-se como descritores: “Leucemia”, 

“Manifestações bucais” e “Boca”. Foram excluídos, artigos que não abordaram o 

tema, revisões e duplicatas. Houve a inclusão de artigos escritos em inglês, 

português e espanhol, disponibilizados de forma gratuita e integral, publicados 

entre 2010-2020.  Resultados: Foram encontrados 20 artigos: 17 na BVS e 3 no 

CAPES. Utilizando os critérios de exclusão, 6 artigos foram analisados. Após a 

leitura, observou-se que as lesões orais são, muitas vezes, os primeiros sinas 

da leucemia.  As manifestações bucais podem ser resultado da infiltração de 

células defeituosas na cavidade oral, tem-se como exemplo a infiltração gengival 

e óssea. Além disso, lesões associadas à trombocitopenia e granulocitopenia – 

tendência à sangramentos, aumento de infecções e ulceras – foram citadas nos 

artigos. Quanto aos tratamentos antineoplásicos, as lesões podem ser fruto da 

ação direta do quimioterápico sobre os tecidos orais – estomatotoxidade direta 

– ou por alterações induzidas em outros tecidos – estomatotoxidade indireta. A 

manifestação oral decorrente da terapia quimioterápica mais citada foi a 

mucosite, caracterizada por atrofia epitelial, edema, eritema e pelo aparecimento 

de ulcerações. Conclusão: Considerando que, frequentemente, os primeiros 

sinas da leucemia ocorrem na boca, o cirurgião-dentista deve reconhecer as 

manifestações orais dessa patologia, para que possa atuar com êxito tanto no 

diagnostico quanto no decorrer da doença, reduzindo os efeitos dos tratamentos 

e colaborando para uma melhor qualidade de vida do paciente.  

Palavras-chave: “Leucemia”; “Manifestações bucais” e “Boca” 
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INFILTRANTES RESINOSOS: UMA REVISÃO LITERÁRIA 
ACERCA DE SUA EFETIVIDADE EM LESÕES DE MANCHA 

BRANCA 

Anna Thaise Dias de Mota Paiva¹Karollina Luiza Sousa Freire¹ Lucas Felipe 
Rocha Dias¹ Lucas Murelli de Sá Revoredo¹ Vinicius Galvão de Figueiredo 
Barbosa¹ Letícia Virgínia de Freitas Chaves² 

¹Graduando em Odontologia pela Universidade Potiguar 

²Docente do curso de Odontologia da Universidade Potiguar  

 

Introdução: A odontologia moderna se encontra em constante busca pelo 
abandono as práticas invasivas e que põem em risco a preservação de tecidos.  
Assim, a implementação desses conceitos no tratamento da segunda doença 
mais comum do mundo, a cárie, é imprescindível para promover saúde e garantir 
estética. Em consonância a isso surgem os Infiltrantes Resinosos, que consistem 
em uma resina fotopolimerizável de baixa viscosidade, que age principalmente 
na paralisação da lesão de mancha branca, impedindo sua progressão. 
Objetivo: Averiguar na literatura evidências da efetividade dos infiltrantes 
resinosos no tratamento de lesões de mancha branca diagnosticadas 
precocemente, avaliando como penetram e agem no esmalte dentário 
desmineralizado. Métodos: Foi realizada uma revisão de artigos publicados 
entre 2017 até maio de 2020 nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico, 
utilizando os termos “infiltrantes resinosos” “lesões de mancha branca” “icon” e 
suas respectivas traduções. Os 6 artigos mais relevantes foram considerados. 
Resultados: A grande vantagem dos infiltrativos está na abordagem 
minimamente invasiva, sem preparos cavitários, rápida e indolor. Assim, com o 
objetivo de impedir o agravamento da lesão cariosa não-cavitada em superfícies 
lisas ou proximais, o material resinoso utilizado é capaz de penetrar no corpo da 
lesão preenchendo os espaços intracristalinos do esmalte desmineralizado. Em 
virtude do seu índice de refração ser próximo ao da hidroxiapatita, ele confere 
características ópticas semelhantes ao esmalte saudável. Ademais, 
propriedades mecânicas do dente também são favorecidas, reduzindo a 
fragilidade e possibilitando maior suporte para as forças mastigatórias. 
Conclusão: Considerando todos os pontos, o material em destaque se 
apresenta promissor na paralisação da doença em sua fase inicial, possibilitando 
também saúde, estética e total preservação das estruturas dentárias.  

Palavras-chaves: Resina, cárie dentária, restauração. 
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Residente da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 
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Introdução: A sialolitíase é um distúrbio das glândulas salivares, caracterizado 
pela obstrução da secreção salivar por um sialólito (pedra salivar), 
representando cerca de 30% de todos os distúrbios salivares. Objetivo: Revisar 
a literatura sobre a sialolitíase, destacando sua etiologia, sintomatologia, 
diagnóstico e tratamentos. Metodologia: Realizou-se uma busca de referências, 
publicadas nas bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2010 e 2020, 
para a qual foram utilizados os unitermos “sialolithiasis” e “sialolith”. Resultados: 
Os dados obtidos nos estudos revisados demonstraram que a etiologia da 
formação desses sialólitos ainda não é bem compreendida. Porém, sua 
formação pode ser atribuída à retenção de saliva, devido a fatores 
morfoanatômicos e alterações na composição salivar, assim como a 
medicamentos, desidratação e desnutrição. A sialolitíase tem uma incidência 
maior em homens, entre a terceira e sexta década de vida, sendo incomum em 
crianças e adolescentes. A obstrução da secreção salivar pelo sialólito gera 
edema e dor, principalmente no momento das refeições, pois é quando ocorre 
uma maior secreção salivar. O local de maior acometimento dos sialólitos é a 
glândula submandibular (ducto de Wharton), que pode ser explicado devido ao 
fato do ducto ser mais largo, longo e verticalmente angulado, o que contribui para 
a estase salivar, seguido da glândula parótida e glândulas salivares menores 
(raro). Em cerca de 90% das pessoas, seu tamanho varia de 3 a 7 mm. O 
diagnóstico pode ser clínico ou necessitar de exames complementares como: 
radiografia, ultrassonografia, sialografia, tomografia computadorizada de feixe 
cônico. O tratamento consiste na remoção das pedras salivares e vai depender 
da localização e do seu tamanho: se for pequena e estiver visível, ela pode ser 
ordenhada em direção ao ducto, além de o uso de sialogogos e consumo de 
alimentos líquidos com sabor ácido poderem ajudar neste esforço. Sialólitos 
maiores podem precisar ser removidos cirurgicamente, porém, dependendo da 
posição, há risco de paralisia do nervo facial. Para alguns casos o choque 
extracorpóreo se demonstrou eficaz na litotripsia por ondas. Conclusão: 
Conclui-se que a etiologia da formação de sialólitos ainda não é bem 
compreendida, o que influencia diretamente na prevenção e, consequentemente, 
no emprego de tratamentos menos invasivos em casos mais complexos. 

 

Palavras-chave: Cálculos das Glândulas Salivares, Cálculos dos Ductos 
Salivares, Patologia. 

 

 



75 
 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS ÀS 

MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES COM O VÍRUS DA 

IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 

¹João Victor Dias Dantas Mattos; 1Brenda de Santana Silva; 1Carlos Eduardo 
Oliveira dos Reis 

 
1. Graduando em Odontologia, Departamento de Odontologia de Lagarto, 
Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, Sergipe, Brasil. E-mail: 
(victord.dantas@outlook.com) 
 

Introdução: A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é 
caracterizada pela redução progressiva dos linfócitos CD4 e depleção do 
sistema imunológico do organismo infectado. Desse modo, tal vírus causa o 
surgimento de diversas infecções oportunistas, inclusive as associadas às 
manifestações bucais, tais como: candidíase, leucoplasia pilosa, sarcoma de 
Kaposi, periodontite, entre outras. Outrossim, fatores demográficos e sociais, 
além do tabagismo e etilismo podem contribuir com o desenvolvimento de lesões 
bucais nesses pacientes. Objetivos: Relatar, a partir da revisão da literatura, a 
prevalência e os fatores associados às manifestações bucais em pacientes com 
HIV. Metodologia: Foram consultados, nos bancos de dados MedLine e SciELO, 
artigos dos últimos 9 anos. Resultados: As lesões bucais são fortemente 
relacionadas à infecção pelo HIV e por muitas vezes podem ser importantes para 
o diagnóstico da doença. Sendo a candidíase oral uma das infecções mais 
prevalentes nesses pacientes, essa lesão está associada com a baixa contagem 
de linfócito T CD4 e com a progressão da doença, portanto, é um importante 
marcador clínico para definir a gravidade da infecção pelo HIV. Além da 
candidíase, outras infecções são prevalentes na cavidade bucal de tais 
pacientes devido à baixa contagem de linfócito T CD4, tais como as infeções 
virais, bacterianas e lesões neoplásicas. Além da baixa contagem de linfócito T 
CD4, os fatores socioeconômicos e demográficos estão bastante relacionados 
ao surgimento de manifestações bucais nesses pacientes. Isso porque muitas 
pessoas, principalmente as mais pobres, enfrentam problemas como barreiras 
culturais, falta de recursos, menos escolaridade e dificuldade em acessarem os 
serviços de saúde. Esses problemas contribuem para a falta de instrução de 
medidas que poderiam combater infecções, os tornando tão suscetíveis a 
doenças oportunistas. Ademais, fatores como o tabagismo e o etilismo são 
evidenciados na literatura como contribuintes para o surgimento de 
manifestações bucais à medida em que o uso dessas substâncias causa 
desordem no organismo do paciente. Conclusão: Desse modo, conclui-se que 
o HIV - associado a fatores socioeconômicos e demográficos - é responsável 
pelo surgimento de várias manifestações bucais, o que evidencia a importância 
de consultas odontológicas para uma melhoria na qualidade de vida dos 
pacientes.  
 
Palavras-chave: Infecções por HIV; Doenças da Boca; Odontologia. 
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Introdução: Defeitos no esqueleto facial podem ser advindos de 
procedimentos cirúrgicos após ressecção de processos patológicos ou até 
mesmo, por traumas na região. É vasta a gama de pacientes candidatos a esses 
tipos de cirurgia, principalmente porque tem sido cada vez mais difícil a inclusão 
social de pacientes com deformidades faciais no mundo contemporâneo. A 
prototipagem rápida trata-se do uso de tecnologias de softwares e técnicas de 
processamento de imagens que possibilitam a confecção de modelos plásticos 
em três dimensões (3D) capaz de substituir regiões anatômicas.  Esses modelos 
copiam com precisões dimensionais e anatômicas fiéis às regiões 
correspondentes, originadas geralmente, a partir de tomografias 
computadorizadas possibilitando ao paciente uma estética-funcional perfeita e 
diminui os riscos cirúrgicos. Objetivos: O objetivo deste trabalho é apresentar 
as vantagens e desvantagens do uso da prototipagem em cirurgias 
reconstrutivas, por meio de uma revisão de literatura. Metodologia: A partir do 
tema proposto, foi feita uma pesquisa de fontes bibliográficas nas bases de 
dados Scielo, PUBMED e BVS utilizando como estratégia de busca, os seguintes 
Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Impressão tridimensional; imagem 
tridimensional, próteses e implantes, ossos da face. Foram selecionados artigos 
publicados nos anos de 2015 a 2020, abordando o tema de cirurgia reconstrutiva. 
Resultados: A prototipagem rápida simplifica os procedimentos cirúrgicos. No 
pré-operatório o material pode ser utilizado como forma de planejamento 
cirúrgico em geral, para adaptar placas de reconstruções no fragmento ósseo 
remanescente, respeitando a anatomia e estética do paciente, para confecções 
de placas de titânio fabricadas sob medida. Consequentemente, o material 
permite reduzir o tempo cirúrgico no trans-operatório e minimizar sequelas e 
complicações no pós-operatório. Entre as suas desvantagens pode citar a 
necessidade da realização de um exame de imagem previamente e o seu alto 
custo. Porém a tendência é de que cada vez mais os profissionais utilizem os 
protótipos como um recurso no seu dia a dia, de forma que o uso dos biomodelos 
torne-se cada vez mais populares. Conclusão: A aceitação do uso da 
prototipagem está em crescente aceitação devido a sua capacidade de elaborar 
biomodelos que são capazes de reproduzir copias fiéis das estruturas 
anatômicas, devolvendo aos pacientes qualidade de vida. 

Palavras-chaves: Impressão tridimensional, próteses e implantes, ossos da face. 
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Introdução: A odontologia do esporte foi reconhecida como especialidade pelo  
Conselho Federal de Odontologia (CFO) em 2015 e aos poucos está sendo 
inserida entre as mais variadas modalidades esportivas, tendo em vista que a 
saúde bucal está intimamente associada com a saúde sistêmica do atleta. O 
cirurgião-dentista especialista em odontologia do esporte inserido na equipe 
multidisciplinar possui um amplo campo de atuação, realizando diversas ações 
que contribuem para alcançar o máximo de desempenho possível do atleta. 
Objetivos: Realizar uma revisão narrativa de literatura sobre da atuação do 
cirurgião-dentista na área de odontologia do esporte. Metodologia: Foi realizada 
uma pesquisa nas bases de dados BBO, LILACS e SciElo entre os anos de 2015 
e 2020, na língua inglesa e portuguesa, de acordo com os critérios de inclusão 
e exclusão foram selecionados cinco estudos. Resultados: O cirurgião-dentista 
com especialização em odontologia do esporte pode atuar em diversos cenários 
a fim de promover excelência no desempenho do atleta, um dos cenários é 
confecção de protetores faciais e bucais que protegem os tecidos moles e duros, 
absorvem golpes, distribuem a força por toda arcada, evitando assim injúrias no 
complexo bucomaxilofacial. Outro cenário de atuação é a realização de novos 
estudos e pesquisas que possibilitem maior segurança e prevenção de acidentes 
para o atleta durante a prática esportiva. Somado a isso, odontólogo do esporte 
também pode atuar no diagnóstico e no tratamento de atletas com respiração 
bucal, uma vez que a respiração bucal durante o exercício pode ocasionar 
redução de até 20% no desempenho do atleta. Além disso, também é 
competência do especialista em odontologia do esporte a constante realização 
de avaliações odontológicas a fim de prevenir episódios de dor de origem 
dentária que possam comprometer o desempenho do atleta. Convém lembrar 
ainda que a documentação odontológica do atleta é de suma importância para 
eventuais questões legais. Conclusão: A participação do cirurgião-dentista 
especialista em odontologia do esporte junto à equipe multidisciplinar traz 
inúmeros benefícios para saúde do atleta, tendo em vista sua atuação em 
diversas áreas que são imprescindíveis para o alcance da excelência de 
desempenho bem como alcance dos resultados almejados pelo atleta. 

 Palavras-chave: Odontologia, Esporte, Atletas.  
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INTRODUÇÃO: O uso de plantas com finalidade terapêutica possui ampla 
aceitação popular no Brasil, em virtude disso, nos últimos anos tais fármacos 
vêm sendo aplicados no tratamento afecções de menor severidade. A inclusão 
da fitoterapia tem sido investida na odontologia, em especial nas últimas 
décadas, houve um aumento do uso do fitoterápico Aroeira como prática 
alternativa para o tratamento de doenças na cavidade oral, principalmente como 
terapia das doenças periodontais (DP), visto que seus princípios ativos podem 
ser utilizados como apoio e profilaxia de rotina. A aroeira tem mostrado bons 
resultados em pesquisas para o controle de patologias bucais, bem como 
contribui ativamente para manutenção da saúde bucal. OBJETIVO: Identificar 
na literatura os benéficos e a eficácia da aroeira como medicamento fitoterápico 
na cavidade oral para o tratamento de DP. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão de literatura narrativa e qualitativa, a qual foi realizada uma busca 
bibliográfica nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS utilizando os DeCS: 
“fitoterapia”, “odontologia”, “aroeira”, “Anacardiaceae”. O critério de inclusão e 
exclusão foi definido por publicações com a amostra temporal dos últimos 10 
anos, nos idiomas português e inglês. RESULTADOS: Fitoterápicos são 
substâncias farmacêuticas, feitas à base de ervas medicinais, e, por terem uma 
composição natural, são menos danosos à saúde. Em decorrência ao grande 
potencial da fitoterapia aplicada à odontologia, existem pesquisas científicas 
sobre os efeitos da Aroeira em patologias bucais, em  especial no tratamento de 
DP. A Aroeira é uma planta utilizada na medicina de alguns países da América 
do Sul, ela apresenta uma grande quantidade de efeitos da cavidade bucal, 
dentre eles estão algumas ações da planta que contribuem para o tratamento da 
DP, como as atividades antimicrobiana, analgésica, anti-inflamatória, bactericida 
e bacteriostática. Além disso, outros estudos comprovaram que o extrato da 
aroeira é capaz de modular a viabilidade do fibroblasto gengival e, o gel à base 
de aroeira e de alecrim pimenta previne a  reabsorção do osso 
alveolar.  CONCLUSÃO: Conclui-se que a utilização de fitoterápicos na 
odontologia deve ser cada vez mais ampliada. Pesquisas neste campo devem 
ser bastante impulsionadas para que os fitoterápicos passem a ser usados de 
forma correta, e, assim, obter o efeito terapêutico desejado no tratamento de 
alterações bucais.  
DeCs: “fitoterapia”, “odontologia”, “aroeira”, “Anacardiaceae” 

 

 

 



79 
 

LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO LÚPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES): UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

Bruna de Siqueira Brasiliano¹ – Denise Milena de Moura Silva¹ – Anderson 
Christian Ramos Gonçalves² – Camila Holanda Cavalcante Matos3 – Renata 
Cordeiro de Godoy Miranda3 – Renato Cabral de Oliveira Filho4 –  
 
1 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida 
ASCES-UNITA 
2 Discente do curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG  

3 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC 
4 Mestre e Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de 
Almeida ASCES-UNITA 

 

INTRODUÇÃO: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença 
inflamatória crônica com implicações sistêmicas de longo alcance, que podem 
afetar, por exemplo, a pele, articulações, sistema nervoso e membranas 
mucosas, inclusive a mucosa oral. É imperativo que o Cirurgião-dentista (CD) 
esteja familiarizado com a fisiopatologia do LES e suas implicações sistêmicas 
e orais do LES, já que esta patologia pode manifestar-se com um caráter mais 
agressivo e ocasionar diversas lesões bucais, necessitando, assim, de atenção 
e um diagnóstico precoce. OBJETIVO: Identificar na literatura as lesões bucais 
causadas pelo LES e entender a importância do CD no tratamento dessas 
lesões. METODOLOGIA: Revisão de literatura narrativa e qualitativa, a qual foi 
desenvolvida mediante busca bibliográfica nas bases de dados SciELO e BVS 
utilizando os DeCS: “odontologia’’, ‘’lupus’’, ‘’dentistry’’. O critério de inclusão e 
exclusão foi definido por publicações com a amostra temporal dos últimos 13 
anos, nos idiomas português e inglês que apresentavam ideias claras ao tema 
proposto. RESULTADOS: O lúpus eritematoso (LE) é uma doença autoimune 
que, classicamente, pode ser subdividida em lúpus eritematoso sistêmico (LES) 
e lúpus eritematoso cutâneo (LEC). O envolvimento da mucosa oral pode ocorrer 
em ambas as formas e a possibilidade de se manifestar com caráter mais 
agressivo requer atenção e diagnóstico precoce. O LES tem como característica 
marcante a inflamação crônica e pode afetar a cavidade bucal de diversas 
maneiras, as suas principais manifestações bucais são: cálculo dental, 
sangramentos, bolsas, placas eritematosas, ulcerações e máculas 
avermelhadas no palato, e  os principais sítios acometidos foram a mucosa jugal, 
os lábios, o palato e a língua. Dessa forma, enfatiza-se um reforço contínuo de 
equipe odontológica com orientações de uma boa higiene bucal, monitoramento 
rigoroso de infecções bucais e o diagnóstico precoce de lesões mucocutâneas 
da cabeça e pescoço, já que os pacientes com LES estão predispostos a 
infecções graves. CONCLUSÃO: Conclui-se que são muitas as  lesões bucais 
decorrentes do LES, portanto, o conhecimento dessas patologias pelo CD é de 
fundamental importância, cabendo a esse profissional uma parcela de 
responsabilidade pelo diagnóstico precoce e pela orientação para o tratamento 
adequado.       

 DeCS: “odontologia’’, ‘’lupus’’, ‘’dentistry’’. 
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Introdução: A leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP) é uma desordem 
potencialmente maligna, com taxa de transformação em torno de 70%, tendo 
predileção por mulheres entre 50 a 60 anos. É caracterizada por placas brancas 
multifocais, exofíticas e proliferativas, que, histopatologicamente, apresentam 
variados graus de displasia. O tratamento dessas lesões é um desafio, devido 
sua elevada recorrência e evolução para o carcinoma epidermoide. Objetivos: 
Realizar uma revisão de literatura sobre as modalidades terapêuticas da 
leucoplasia verrucosa proliferativa. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
integrativa, realizada nas bases de dados Pubmed, BVS e Science Direct, com 
os descritores “treatment”, “therapy”, “management” e “proliferative verrucous 
leukoplasia”. Foram inclusos estudos em português, inglês e espanhol, dos 
últimos 5 anos. Estudos pré-clínicos e revisões de literatura foram excluídos. A 
pesquisa inicial resultou em 37 artigos, dos quais, 11 atenderam a todos os 
critérios de inclusão. Resultados: O tratamento preconizado é a excisão 
cirúrgica das lesões ou a ablação a laser de CO₂, sobretudo em áreas de difícil 
acesso. A literatura também relata crioterapia, radioterapia, terapia fotodinâmica, 
laser de diodo, braquiterapia de alta dose e uso tópico do quimioterápico 
Imiquimode 5% como tratamentos alternativos. Em todos os casos, as taxas de 
recidiva foram elevadas, a exceção dos caso tratado com Imiquimode e 
braquiterapia de alta dose, os quais não apresentaram recidiva no período de 
acompanhamento. Conclusão: O diagnóstico precoce da LVP é importante para 
prevenir sua evolução para carcinoma epidermoide e no tratamento. A partir dos 
achados na literatura, a excisão cirúrgica ou ablação a laser de CO₂ são os 
tratamentos mais utilizados. Todavia, devido as taxas de recidiva serem 
elevadas, mais estudos buscando a melhor forma de tratamento da LVP são 
necessárias. 

Palavras-chave: Leucoplasia Oral; Terapêutica; Recidiva. 
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Introdução: A sífilis é uma doença sistêmica, infecciosa, causada pela bactéria 

Treponema pallidum, que é transmitida principalmente através de relações 

sexuais desprotegidas. Embora seja mais comum em regiões genitais, pode 

manifestar sinais e sintomas na cavidade oral. Pode-se categorizar a sífilis como 

adquirida ou congênita. De acordo com o tempo decorrido após a exposição 

classificamos o método adquirido em primário, secundário, latente e terciário. Já 

a sífilis congênita é transmitida para recém-nascidos no útero ou parto. Objetivo: 

Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura sobre as principais 

manifestações bucais relacionadas a sífilis, a fim de familiarizar o cirurgião-

dentista. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura em artigos na 

base de dados do SciELO, LILACS e PubMed utilizando as palavras-chaves: 

sífilis, manifestações bucais e doenças transmissíveis. Resultados: A sífilis 

primária surge na boca como uma úlcera solitária, normalmente, em lábio ou, 

mais raro, em língua. A sífilis secundária apresenta placas esbranquiçadas, 

irregulares e indolores, comumente encontradas na língua, lábios, mucosa jugal, 

palato e amígdalas. A sífilis terciária tem a gumma como lesão oral característica, 

afetando língua e palato, ela possui aspecto endurecido, nodular ou ulcerado. A 

sífilis congênita apresenta incisivos de Hutchinson em dentes anteriores e 

molares em amora em dentes posteriores. Conclusão: Diante da revisão literária 

realizada, pode-se verificar que as lesões bucais podem ser um dos primeiros 

sinais da sífilis, ressaltando a importância do conhecimento de suas manifestações 

bucais pelo cirurgião-dentista, para assim auxiliar com efetividade no diagnóstico 

e tratamento da doença.  

 

Palavras-Chave: Sífilis; Manifestações Bucais; Doenças Transmissíveis.    
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OSTEONECROSE DOS OSSOS MAXILARES ASSOCIADOS AO 

USO DE BISFOSFANATOS 

CORRÊA, Vitória dos Santos* (1); BRAGA, Eva Beatriz Freitas (2); BRANDI, 
Juliana da Silva (3). 

1,3 Centro Universitário Faminas – Unifaminas. Muriaé, Minas Gerais. 

(2) Universidade Federal de Juiz de Fora- Campus Avançado de Governador 
Valadares (UFJF-GV). Governador Valadares, Minas Gerais. 

Introdução: Os bisfosfanatos (BFT), como o alendronato de sódio, são fármacos 
que atuam no metabolismo ósseo, sendo o tratamento de primeira escolha na 
osteoporose e indicados também em outras condições, tais como: osteopenia, 
hipercalcemia maligna e doença de Paget. Apresentam a capacidade de inibir a 
função osteoclástica, além de estimular a atividade osteoblástica, o que diminui 
a renovação óssea. Alguns efeitos adversos são atribuídos aos BFT, tais como 
úlceras, falência renal e erosão esofágica, mas o principal efeito colateral é a 
ostenecrose dos maxilares associada a medicamentos. Objetivo: Revisar sobre 
os efeitos do BFT associado a osteonecrose dos maxilares e suas manifestações 
clínicas. Metodologia: Realizou-se uma busca de artigos indexados nas bases 
de dados Scielo, Pubmed, Bvs por meio dos descritores “osteoporose”, 
“maxilares”, “bisfosfanatos” e, posteriormente, foram selecionados 8 estudos que 
preencheram os objetivos da revisão. Resultados:  Constata-se que, o 
tratamento com BFT predispõe ao risco de desenvolvimento de osteonecrose 
dos maxilares em pacientes submetidos a procedimentos odontológicos ou que 
tenha sofrido trauma ou infecção que gere comprometimento ósseo. É válido 
ressaltar, que os maxilares necessitam de remodelação óssea ao redor do 
ligamento periodontal devido a presença de dentes e a alta vascularização, os 
BFT comprometem esse processo por atuarem inibindo a função dos 
osteoclastos, células responsáveis pela reabsorção ósseas por áreas. Esses 
fármacos, inibem a enzima farnesil difosfato sintase, promovendo alterações 
citoesqueléticas e induzindo apoptose dos osteoclastos. Assim, cirurgias 
invasivas como: implantes, extrações, e problemas periodontais que envolvam 
lesões ósseas podem ser o gatilho para o desenvolvimento de osteonecrose nos 
pacientes em tratamento com BFT por mecanismos não totalmente elucidados, 
mas que necessitam de remodelamento ósseo. É relevante ressaltar, que o uso 
prolongado do BFT somado a via de administração intravenosa podem 
influenciar na progressão da patologia. Conclusão: A osteonecrose dos 
maxilares afeta a qualidade de vida dos indivíduos. Portanto, é de suma 
importância o conhecimento do cirurgião-dentista acerca do tema para que haja 
um diagnóstico preciso e abordagem correta do paciente durante o tratamento. 

PALAVRAS CHAVE: BISFOSFANATOS - MAXILARES - OSTEONECROSE 
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MANIFESTAÇÕES ORAIS DA COVID-19: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA. 

Giuliana Moura Luz Cordeiro Brasil1; Gabriella Peixoto de Araújo Soares1; 

Francisca Jennifer Duarte de Oliveira1; Lavínia Lourenço Costa1; Leonardo 
Magalhães Carlan2. 

1Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Norte, Brasil. 

2Graduado em Odontologia pela Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, 
Brasil. 

Introdução: A COVID-19 é uma infecção viral causada pelo Sars-CoV-2, que é 

responsável, atualmente, por uma pandemia. Esse vírus se liga ao receptor 

ECA2 das células humanas, desencadeando, em muitos casos, sintomas como 

febre, tosse, dor de garganta, cefaleia, e outros, constituindo um quadro gripal. 

Estudos tem relatado a ocorrência de lesões cutâneas associadas à doença, e, 

dentro destas, estão inclusas, também, lesões orais com possível associação à 

COVID-19.  Objetivos: realizar uma revisão de literatura sobre as possíveis 

manifestações bucais do novo coronavírus, reunindo os principais achados 

científicos. Metodologia: Foram pesquisados artigos na base de dados 

Pubmed, utilizando a seguinte estratégia de busca: “covid-19” e “oral lesions”. 

Os critérios de inclusão foram a disponibilidade do texto integral, bem como 

textos escritos em língua portuguesa, inglês ou espanhol. De acordo com a 

estratégia de busca, foi exibido um total de 23 artigos, dos quais foram 

selecionados 4, disponíveis em inglês, respeitando os critérios de inclusão 

supracitados. Resultados: Os estudos apontam que a COVID-19 se manifesta 

na mucosa oral na forma de úlceras ou vesículas dolorosas, geralmente na 

região do palato. Também foram relatados casos de lesões na língua, na mucosa 

labial e gengival, podendo ou não serem encontradas em outras regiões no corpo 

(sobretudo nos dedos das mãos e dos pés). As lesões lembram a estomatite 

herpética recorrente, no entanto, os pacientes, muitas vezes, relatam não ter 

história prévia de infecção por herpes, o que descarta essa possibilidade de 

diagnóstico. Conclusão: A mucosa oral pode ser o primeiro sítio de infecção da 

Sars-CoV-2, e acredita-se que por isso estes podem ser os primeiros sintomas 

da doença a serem notados pelo paciente. Devido a isso, ainda são necessários 

estudos mais completos para confirmar a associação entre as lesões citadas e 

a infecção por Sars-CoV-2, apesar das últimas pesquisas indicarem a existência 

dessa relação. 

Palavras-chave: COVID-19, Boca, Estomatite. 
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PARESTESIA DO NERVO ALVEORAR INFERIOR PÓS-

EXODONTIA DE TERCEIRO MOLAR: REVISÃO DE 

LITERATURA 
 

Anna Luíza Targino da Silva¹, Beatriz Tavares de Oliveira¹, Felipe Soares de 

Figueirêdo¹; Yunes Araújo Silva¹; Rayanne Karina Silva Cruz². 

¹ Acadêmico(a) de graduação na Universidade Potiguar - UnP (Natal/RN)  

² Docente do curso de Odontologia da Universidade Potiguar - UnP (Natal/RN) 

 

Introdução: Atualmente, devido à grande demanda de exodontias de terceiros 
molares inferiores no consultório, a parestesia do nervo alveolar inferior (NAI) 
está entre as complicações mais recorrentes no pós-operatório, visto que existe 
uma proximidade anatômica entre essa estrutura e o elemento dentário. Autores 
afirmam que a parestesia é uma anestesia prolongada, outros, porém, afirmam 
que é uma alteração de sensibilidade resultante de um trauma interno. Trata-se 
de uma condição desconfortável na qual o paciente relata diminuição ou 
ausência de sensibilidade, formigamentos, pruridos e sensação de queimação. 
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre parestesia do nervo alveolar 
inferior após a exodontia de terceiros molares inferiores, ressaltando a 
importância do conhecimento dessa temática pelos profissionais. Metodologia: 
O estudo é uma revisão narrativa da literatura, o qual pesquisou artigos 
divulgados nas seguintes bases de dados eletrônicas: Scielo, Pubmed e Google 
Acadêmico. Foram selecionados artigos de revisão publicados nos últimos 10 
anos, utilizando os seguintes descritores: “paresthesia” and “tooth extraction” 
and “third molar”. Resultados: Os artigos destacam que na realização da cirurgia 
de terceiros molares inferiores, é solicitado uma radiografia panorâmica para 
melhor avaliar a relação da proximidade do elemento dentário com o nervo 
alveolar inferior, embora que, em alguns casos, seja necessária a tomografia 
computadorizada. Uma boa leitura do exame radiográfico aliada à aptidão do 
profissional, diminui o risco de complicações pós-operatórias. Entretanto, a 
incidência de parestesia temporária ou definitiva varia entre os autores de 1,3% 
a 7,8% no NAI. As causas podem ser mecânicas, patológicas, químicas, físicas 
e/ou microbiológicas. Contudo, alguns autores acreditam que a parestesia pode 
ocorrer devido à pressão excessiva, hemorragia, falha na técnica anestésica, 
curetagem. Diversas modalidades terapêuticas têm sido empregadas, incluindo 
o uso de complexos vitamínicos B (B1, B6 e B12) e laserterapia de baixa 
intensidade (AU). Conclusão: Conclui-se que hoje não se dispõe de um 
protocolo onde pode-se extinguir os casos de parestesia, porém, é indispensável 
que o profissional esteja apto para o planejamento cirúrgico através de exames 
complementares, associado a anamnese detalhada, para a execução da 
exodontia.  
Palavras-Chaves: Parestesia. Exodontia. Terceiro molar. 
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FOTOBIOMODULAÇÃO COM TERAPIA A LASER DE BAIXA 
POTÊNCIA PARA O TRATAMENTO DE LESÕES DE PÊNFIGO 

VULGAR EM MUCOSA BUCAL. 

Giuliana Moura Luz Cordeiro Brasil1; Gabriella Peixoto de Araújo Soares1; 

Francisca Jennifer Duarte de Oliveira1; Lavínia Lourenço Costa1; Leonardo 
Magalhães Carlan2. 

1Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Norte, Brasil. 

2Graduado em Odontologia pela Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, 
Brasil. 

Introdução: O pênfigo vulgar é uma desordem autoimune crônica e rara, 
caracterizada por lesões vesículo-bolhosas intraepiteliais, que ocorrem em pele 
e em mucosas. O tratamento padrão é feito com corticoides locais e/ou 
sistêmicos sozinhos, ou associados a imunosupressores, entretanto, relatam-se 
efeitos deletérios relacionados a essas medicações, além de que alguns 
pacientes não respondem a essa terapêutica. Nesses casos, a utilização do laser 
de baixa intensidade pode se apresentar como uma alternativa de tratamento, 
tanto substituindo a terapia convencional, quanto em associação com ela. Sendo 
assim, essa revisão objetiva compilar estudos nos quais se utilizou laser de baixa 
intensidade para tratar o pênfigo vulgar oral. Objetivos: Realizar uma revisão de 
literatura sobre a utilização do laser de baixa intensidade no tratamento de 
pênfigo vulgar em mucosa bucal. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura, realizada nas bases de dados Pubmed, BVS, Web of 
Science e Science Direct, com os descritores “laser therapy”, “laser”, 
“photobiomodulation”, “low level laser therapy”, “low-power laser”, “pemphigus 
vulgaris”, “oral” e “mouth”. Foram inclusos estudos em português, inglês e 
espanhol, dos últimos 15 anos e que deveriam relatar a imunofluorescência 
direta como critério diagnóstico. Estudos pré-clínicos e revisões de literatura 
foram excluídos. A pesquisa inicial resultou em 24 artigos, dos quais, 4 
atenderam a todos os critérios de inclusão. Resultados: As lesões associadas 
ao pênfigo vulgar podem se apresentar extremamente dolorosas, limitando a 
qualidade de vida dos pacientes. Apesar de haver heterogeneidade nos 
protocolos de aplicação do laser adotados nos estudos, foram observados 
resultados similares: analgesia imediata e aceleração do processo de 
cicatrização. Conclusão: Embora os estudos recentes sugiram que o laser de 
baixa intensidade seja eficiente na analgesia e cicatrização de lesões causadas 
por pênfigo vulgar em boca, tanto como tratamento alternativo, quanto em 
associação com outras terapêuticas, mais estudos devem ser realizados nessa 
área, pois se trata de uma doença rara e, por vezes, bastante debilitadora, e, 
portanto, o protocolo de tratamento deve ser elaborado a fim de fornecer a 
melhor terapêutica possível para os pacientes.  

Palavras chaves: Pênfigo, Terapia a Laser, Mucosa Bucal 
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AVALIAÇÃO DA PATÊNCIA APICAL EM DENTES COM 
ALARGAMENTO FORAMINAL 

 
Maria Isabel Nicodemos Ferreira¹, Gabriel Gomes da Silva¹, Juliana Campos 
Pinheiro², Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida², Gabriel Coutinho 
Gonçalves³, Glória Maria de França². 
 
¹ Graduando em Odontologia – Departamento de Odontologia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte; Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.  
 
² Cirurgião-dentista. Doutorando em Ciências Odontológicas – Departamento de 
Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Natal, Rio Grande 
do Norte, Brasil. 
 
³ Fisioterapeuta. Mestrando em Políticas Públicas – Universidade Estadual do 
Ceará; Fortaleza, Ceará, Brasil. 
 
Introdução: Atualmente observa-se ainda muitos casos de insucesso no 
tratamento endodôntico. Assim, se houver condições viáveis, deve-se indicar 
sempre o retratamento do canal radicular antes de se conduzir a um 
procedimento cirúrgico. É fundamental para a ausência de infecção nos canais 
que a obturação permita um selamento do canal radicular, tanto na região apical 
quanto na região cervical. Objetivo: Avaliar através de uma revisão de literatura 
a capacidade de obtenção de patência em forames alargados usando limas 
manuais e Reciproc. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico 
nas bases de dados Medline, PubMed, Science direct, EBSCO e Cochrane e no 
total foram selecionados 17 artigos com base nos critérios de inclusão: 
disponibilidade do texto na íntegra, publicação nas línguas portuguesa, inglesa 
e espanhola, e clareza no detalhamento metodológico utilizado. Resultados: A 
obturação radicular deve consistir em um selamento satisfatório do canal 
radicular, tanto na região apical quanto na região cervical. Dessa forma, em 
casos de retratamento, é imprescindível a remoção de todo o material obturador 
do canal radicular para promover a desinfecção de todo o espaço do canal e criar 
condições para sua recuperação. Alguns trabalhos demonstram que as técnicas 
de retratamento convencionais não são capazes de remover totalmente os 
cimentos endodônticos e que a maior quantidade dos resíduos pós desobturação 
se encontram no terço apical da região radicular. A patência foraminal é 
considerada um importante passo para a limpeza e desinfecção dessa região, 
sendo necessário o uso de instrumentos mais calibrosos para promover uma 
limpeza satisfatória nas paredes do forame apical. Entretanto, alguns estudos 
sugerem limitações mesmo quando em correlação com o alargamento foraminal. 
Conclusão: Concluiu-se que o alargamento foraminal não influenciou na 
obtenção de patência apical. 
Palavras-chave: Obturação do canal radicular, Retratamento, Endodontia.  
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A UTILIZAÇÃO DO PAPÁCARIE PARA PACIENTES 
PEDIÁTRICOS EM TEMPOS DA COVID-19. 

Maria Luisa Faria Barroso¹, Airton Coimbra Monteiro de Medeiros Rodrigues¹, 
Letícia Batista da Silva¹, Lucas Murelli de Sá Revorêdo¹, Túlio de Araújo Lucena² 
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¹ Graduando Universidade Potiguar – UnP (Natal/RN) 
² Graduando Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
³ Prof. Drª Universidade Potiguar – UnP (Natal/RN) 
 
Introdução: Em decorrência da disseminação da pandemia pelo novo 
coronavírus, a necessidade de novos protocolos para os procedimentos 
odontológicos no intuito de evitar a disseminação pelo novo SARS-CoV-2 se fez 
necessário. O papacárie é uma alternativa de tratamento para pacientes 
odontopediátricos, pois o gel da papaína diminui a possibilidade de formação de 
aerossóis por utilizar instrumentos manuais, permitindo preparos minimamente 
invasivos e gerando maior biossegurança. Objetivo: Este trabalho se propôs a 
realizar uma revisão da literatura sobre a eficácia da utilização do gel Papacárie 
como uma alternativa para realizar procedimentos odontológicos com mais 
proteção da equipe odontológica, do paciente e do ambiente. Metodologia: Foi 
desenvolvida uma revisão narrativa da literatura, com a busca de artigos nas 
bases de dados eletrônicas Pubmed, Lilacs e Scielo, entre o período de 2010 e 
2020, utilizando as palavras ‘’Dental Caries’’, ‘’Papacarie’’ e ‘’Covid-19’’. 
Resultados: Analisou-se que, o gel Papacárie apresenta custo acessível e 
segurança por ser à base de papaína, enzima proveniente da casca do mamão, 
que possui atividade antibacteriana e anti-inflamatória. Além disso, é um 
procedimento que não causa dor nos pacientes por ser realizado a remoção 
químico-mecânica de lesão de cárie. Na maioria dos casos, dispensa a utilização 
de anestésicos locais, o que é motivo de medo e ansiedade nos pacientes 
odontopediátricos. O produto é de fácil utilização e biocompatibilidade. Com a 
utilização do Papacárie o tempo para remoção das lesões cariosas torna-se 
maior, o que na época da covid-19 pode ser um ponto positivo, além de não 
gerar aerossóis. Conclusão: Nesse sentido, é preciso analisar a importância de 
novas pesquisas, visto que ainda há uma limitação nos estudos para alternativas 
de realizar procedimentos odontológicos com segurança na era da COVID-19, 
assim contribuindo para a atenção à saúde das crianças e fortalecendo os 
atendimentos com maior segurança aos pacientes, profissionais e ao ambiente.   

 

Palavras-Chaves: Covid-19, Papaína, Odontopediatria. 
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Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) engloba um conjunto de 
sinais e sintomas, envolvendo os músculos mastigatórios, articulação 
temporomandibular, assim como, estruturas associadas, como os dentes e 
nervos. Objetivo: Abordar através de uma revisão bibliográfica da literatura os 
principais sinais e sintomas da DTM, visando estabelecer um diagnóstico mais 
preciso, favorecendo desta forma uma melhor qualidade de vida para os 
pacientes. Metodologia: Foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de 
dados Medline, PubMed e Science direct utilizando os termos “Articulação 
temporomandibular”, “Hábitos parafuncionais” e “Disfunção temporo-
mandibular”. Os artigos foram selecionados de acordo com os seguintes 
critérios: disponibilidade do texto na íntegra, publicação nas línguas portuguesa, 
inglesa e espanhola e clareza no detalhamento metodológico. Ainda, foi 
realizada uma busca manual dos artigos que foram citados por mais de um autor. 
Os resumos foram avaliados com base nos critérios estabelecidos e 
categorizados como relevantes ou não para o tema, e então, foram incluídos no 
estudo. Resultados: A etiologia da DTM apresenta um caráter multifatorial, 
estando associada à hiperatividade muscular, trauma, estresse emocional, 
maloclusão, além de outros fatores como patologias. Os sinais e sintomas mais 
frequentes avaliados na literatura foram a limitação da abertura bucal, dor 
durante a mastigação, dor no ouvido e na articulação temporomandibular e 
estalidos na articulação. A etiologia das desordens temporomandibulares é ainda 
bastante controversa e discutida de forma multiprofissional. Conclusão: Os 
jovens adultos geralmente apresentam maior predisposição para o 
desenvolvimento de distúrbios na articulação temporomandibular, e dentre este 
grupo, as mulheres são as que mais apresentam sintomas, sobretudo a dor. 
Esses achados podem ser associados às variações hormonais significativas, 
principalmente durante a puberdade. 
Palavras-chave: Articulação temporomandibular, Hábitos, Transtornos da ATM.  
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Introdução: A resina composta é um material restaurador bastante utilizado por 
apresentar características favoráveis como biocompatibilidade, estética e 
ausência de toxicidade. Entretanto, com o passar do tempo, clinicamente podem 
estar propensas a falhas que acarretam a um reparo ou substituição. As técnicas 
de reparo são minimamente invasivas a fim de corrigir moderados defeitos com 
adição do compósito e assim recuperar a restauração. Quando um parâmetro 
funcional ou estético é mais afetado a substituição pode ser preferível. 
Objetivos: Realizar uma revisão de literatura acerca dos critérios de decisão 
clínica entre reparo e substituição de restaurações em resina composta que 
ofereçam o melhor prognóstico ao elemento dentário. Metodologia: Foi 
realizada uma pesquisa nas bases de dados Scielo e Google acadêmico a partir 
dos termos “reparo e substituição” e “restaurações” com artigos dissertativos 
selecionados escritos em português entre os períodos de 2016 a 2019. 
Resultados: Há critérios clínicos para essa decisão universalmente aceitos e 
que contribuem ao profissional na escolha, estes possuem fundamentos na 
literatura científica e uma divisão por escores: USPHS e USPHS modificados. 
Em suma, quando a restauração apresenta um defeito sem desvantagens 
clínicas não é necessário nenhum tipo de abordagem; também pode ser feito a 
remodelação através do polimento, como nas superfícies com proeminências; o 
reparo indicado para defeitos insatisfatórios localizados; e a substituição para 
aqueles mais agravados em que nenhuma das outras opções é viável para 
solucionar o problema. Conclusão: Tendo como base a menor remoção 
possível de tecido dentário sadio, o reparo consente com a filosofia de uma 
odontologia menos invasiva, evitando um ciclo restaurador repetitivo que podem 
apresentar consequências biológicas e financeiras, logo, é necessário um 
conhecimento científico que indiquem as substituições. 

Palavras-chaves: Restauração, reparo, resina. 
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Klarissa Clara Dias de Medeiros 
Luanna Maria Rocha Caldas da Silva 
Rita de Kássia Martins Viana 
Alana Ghiotto Gonçalves. 
 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE POTIGUAR | 
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES, NATAL-RN. 
 
 
Introdução: A hipomineralização molar- incisivo (HMI) é definida como uma 
patologia de origem sistêmica caracterizada pela diminuição da mineralização 
de molares e incisivos associada com alterações na amelogênese. 
Apresentação clínica do esmalte é macio e poroso. Possui opacidades 
demarcadas amarelo-acastanhadas e tem bordas claras e distintas do esmalte 
normal adjacente. Objetivos: Esse estudo discutiu sobre os fatores etiológicos, 
abordando as possíveis causas para o surgimento da HMI. Metodologia: 
Consistiu em uma revisão integrativa de literatura, com buscas nas bases de 
dados da SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Foram incluídos artigos com 
metodologia observacional, estudo de caso e ensaios clínicos experimentais, 
publicados no período entre 2010 e 2020, que abordaram a etiologia da HMI. 
Resultados: O resultado mostrou que fatores de natureza sistêmica, como as 
doenças respiratórias e as complicações pré-natais no último trimestre 
gestacional são consideradas como possíveis causas. Como também, são 
apontados o baixo peso ao nascimento associado à falta de oxigênio (hipóxia 
para os ameloblastos), desordens metabólicas de cálcio e fosfato e frequentes 
doenças da infância. Conclusão: Conclui-se que a HMI é uma alteração pouco 
conhecida, sendo confundida à outras alterações de esmalte, e que ainda não 
existem dados evidentes quanto à etiologia destas alterações. É fundamental o 
manejo clinico do paciente para diagnosticar e fornecer o tratamento adequado. 
 
 

 Palavras-chaves: hipomineralização, etiologia, molar. 
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A PSICOLOGIA COMO PEÇA CHAVE NO ATENDIMENTO 

ODONTOPEDIÁTRICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Fernanda Fernandes Alves1 Andrea Borba de Moraes2 Carlos Henrique Silva3 

Ana Paula Souza Romeiro4 

1Graduanda em Odontologia pela Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR)  

2Graduanda em Odontologia pela Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR) 

3 Graduando em Odontologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)  

4 Graduada pelo curso de Odontologia pela Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR)  

 

Introdução: A ansiedade é uma resposta emocional comum manifestada pela 
criança frente ao tratamento odontológico, fazendo-se necessário o 
conhecimento do cirurgião-dentista a psicologia aplicada a Odontopediatria. 
Objetivo: Realizar uma revisão da literatura a fim de realizar uma revisão de 
literatura abordando a importância da psicologia durante o atendimento 
odontopediátrico. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi 
realizada uma busca nas bases de dados nacionais como a BVS, SciELO, 
LILACS e GOOGLE ACADÊMICO de artigos publicados entre os anos de 2016 
a 2020. A seleção foi realizada com a utilização dos descritores 
“Odontopediatria”, “Controle de Comportamental” e “Psicologia Infantil”, em 
português/inglês/espanhol, que estivessem relacionados com a psicologia e o 
manejo comportamental em Odontopediatria, sendo então selecionados 11 
artigos. Resultados: A aplicação de conhecimentos pautados na interface 
Psicologia/Odontopediatria conduzem um boa relação paciente-profissional. A 
realização do diagnóstico global da criança, com a avaliação de todos os fatores 
psicológicos que circundam a mesma, se faz fundamental visto que o 
conhecimento do comportamento infantil é um dos fatores determinantes para a 
condução tratamento odontológico. Compreender o universo das crianças torna 
a experiência odontológica mais educativa e prazerosa, favorecendo a 
intervenção necessária. Conclusão: O atendimento odontopediátrico deve estar 
vinculado a um profissional habilitado e que conheça as técnicas de manejo 
comportamental infantil, para que seja possível a redução da ansiedade e 
condução do atendimento odontológico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Odontopediatria; Controle comportamental; Psicologia 
Infantil. 
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USO DE AURICULOTERAPIA COMO MÉTODO 

COMPLEMENTAR NA ODONTOLOGIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA 

EM SAÚDE 

Autor: Paula Tassoni Inchaki  Kethlen Pinzon de Oliveira Daniel Demétrio 
Faustino da Silva Maria Luiza Silveira Luciana Bitello Firmino    

Grupo Hospitalar Conceição 

Introdução: A transformação dos padrões relacionados à saúde, os anseios da 
população, bem como as recomendações das diretrizes da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), culminaram para que, no Brasil, a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PIC) fosse aprovada em 2006, pela Portaria 971 
no Sistema Único de Saúde (SUS). A Auriculoterapia é uma técnica da 
Acupuntura que faz parte do rol das PIC, entretanto, ainda pouco difundida na 
Odontologia. Objetivo: Assim, este trabalho visa esclarecer aos cirurgiões-
dentistas sobre a Auriculoterapia, bem como estimular tais práticas no dia a dia, 
principalmente, voltadas à Atenção Primária em Saúde (APS). A Auriculoterapia 
é baseada na atuação em pontos característicos do pavilhão auricular que 
correspondem a microssistemas do corpo humano, os quais são estimulados 
pela pressão de sementes, esferas, cristais ou agulhas, que agem no órgão ou 
sistema equivalente, podendo realizar prevenção, tratamento e recuperação. 
Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura nas bases de dados 
PUBMED, SCIELO, BBO, MEDLINE e LILACS. Resultados: Em Odontologia, 
podemos usar Auriculoterapia para tratamentos de: ansiedade, bruxismo, 
controle da dor, síndrome da ardência bucal, entre outros. Como método 
complementar a Auriculoterapia mostrou-se uma técnica bem aceita, 
minimamente invasiva, segura, com poucos efeitos colaterais significativos e 
com custo acessível. Conclusão: Apesar dos resultados, a implantação das PIC 
tem tido pouco apoio, financiamento, investimento em formação, avaliação e 
monitoramento, especialmente quanto à inserção da Medicina Tradicional e 
Complementar na APS. Deste modo, é preciso considerar que os processos na 
APS requererem mudanças, a fim de fomentar a implementação progressiva 
dessas práticas complementares no SUS. 

PALAVRAS-CHAVE: Auriculoterapia, Atenção Primária em Saúde, 
Odontologia. 
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ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES NO CONTROLE 

DA SENSIBILIDADE PÓS-CLAREAMENTO DENTAL 

 

Isaine Priscila Abreu da Silva¹ - Daniel Felipe Fernandes Paiva² -  Maria Edvania 
Caetano da Silva¹ - Juliana Campos Pinheiro² - Gabriel Gomes da Silva² -
Francisca Jennifer Duarte da Silva²  

¹ Centro Universitário Mario Pontes Jucá 

² Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: Atualmente a busca pelo padrão estético do sorriso é constante no 
consultório odontológico. Dentre os principais tratamentos buscados pelos 
pacientes, o clareamento dental se destaca por sua baixa agressividade ao 
tecido dentário e seus resultados significativos. Entretanto, a sensibilidade pós-
clareamento é uma constante preocupação tanto do cirurgião-dentista quanto 
dos pacientes e medidas para evitar esse desconforto devem ser buscadas. 
Objetivos: Elucidar junto à literatura a eficácia do uso de anti-inflamatórios não 
esteroides frente à sensibilidade pós-clareamento dental. Metodologia: Foi 
realizada uma busca nas bases de dados em saúde: LILACS, Scielo, Pubmed e 
Science Direct dos últimos 5 anos com a seguinte estratégia de busca: “Tooth 
Bleaching AND Dentin Sensitivity AND Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal” 
não tendo restrição com linguagem e sendo selecionados 6 artigos. Resultados: 
De modo geral, as pesquisas descrevem o uso de medicação de forma 
preemptiva de modo a favorecer a biodisponibilidade do fármaco durante as 
sessões de clareamento. Por outro lado, sua efetividade não se prova 
significativa na maioria dos estudos. A literatura demonstra que o uso da maioria 
dos fármacos, em sua maioria, apenas modula a sensação dolorosa e não de 
maneira esperada. Entretanto, o uso de AINEs com maior potencial analgésico, 
associado com uma pequena dose de codeína demonstrou resultados positivos 
para a terapêutica. Conclusão: O clareamento dental é um tratamento de 
grande expectativa para os pacientes, motivando-os muitas vezes na busca pelo 
cirurgião-dentista. Desse modo, é imprescindível que os profissionais busquem 
maximizar o conforto e a experiência durante o procedimento. Nessa perspectiva 
e com base na literatura, a ação anti-inflamatória é secundária para o controle 
da sensibilidade dentária e devemos priorizar o uso de medicações com maior 
ação analgésica, de forma a melhorar a experiência do consultório odontológico 
e incentivar sua busca como importante agente de promoção de saúde e bem-
estar. 

Palavras-Chave: Sensibilidade da Dentina, Clareamento Dental, Anti-

inflamatórios não esteroides. 
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Silva¹, Juliana Campos Pinheiro2 

 

1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UFRN – NATAL/RN. 

2 Discente do programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da 

Introdução: O corpo humano possui um sistema que protege as células do 

próprio organismo contra as células imunológicas que atuam na eliminação de 

patógenos. No entanto, esse mecanismo pode apresentar falhas e, com isso, 

induzir respostas para reagir contra às suas próprias células, ocasionando as 

doenças autoimunes. Algumas dessas doenças acometem diretamente ou 

indiretamente a região bucal, sendo necessária a intervenção do Cirurgião-

Dentista. Objetivo: O presente artigo tem como objetivo abordar através da 

literatura cientifica a patogênese e manifestações clinicas das lesões de 

natureza autoimune na odontologia. Metodologia: Trata-se de um artigo de 

revisão de literatura, desenvolvido através de um levantamento bibliográfico nas 

bases de dados Medline, PubMed e Science direct. Foram selecionados artigos 

publicados entre 2009 até 2019. Resultados: Foi observado que lesões 

autoimunes mais comuns que acometiam a região peribucal e intrabucal era o 

pênfigo, penfigoide, lúpus eritematoso, líquen plano, eritema multiforme, úlcera 

aftosa recorrente, artrite reumatoide em articulação temporomandibular e a 

síndrome de Sjögren. Conclusão: Portanto é necessário o estudo dessas 

afecções, em razão da escassez de publicações sobre o tema. Além disso, torna-

se imprescindível a capacitação integrada e contínua dos cirurgiões-dentistas na 

época de graduação assim como o aperfeiçoamento no período de pós-

graduação, para que possam contribuir na prevenção, diagnóstico e tratamento 

desses pacientes. 

 

Palavras-chave: Autoimmune diseases, Oral lesions, Dentistry. 
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ALERGIA AO LÁTEX: A IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE NA PREVENÇÃO. 

César Antonio Araújo Melo1*, Raphael Crhistian Fernandes Medeiros1, Hanna Rabech 
Garcia Guimaraes,1, Gabriela de Oliveira Martins1, Sarah Lis Araújo Melo2, Isabela 
Pinheiro Cavalcanti Lima3. 

1 - Graduandos(as) do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN). 

2 - Graduanda do Curso de medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). 

3 - Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).   

Introdução: O látex é um material versátil e mundialmente utilizado como insumo de 
diversos produtos, como vedações, elásticos e luvas de procedimento. Essas últimas são 
vestidas na prática diária do cirurgião-dentista (CD). Sendo assim, a alergia a esse 
material deve ser bem observada pelo clínico, já que essa hipersensibilidade do tipo IV 
é relativamente comum, acometendo cerca de dois milhões de pessoas por ano no 
Brasil, com alguns casos evoluindo, inclusive, para choque anafilático. Objetivo: Verificar 
casos de hipersensibilidade ao látex na prática do CD. Metodologia: Foi feita uma 
revisão sistemática por meio da busca dos descritores: Hipersensibilidade ao Látex, 
Anafilaxia, Odontologia e seus correspondentes em inglês nas Bases de Dados Biblioteca 
Virtual de Saúde, PubMed e SciElo, publicados até 2020. De 61 artigos encontrados, 
selecionaram-se 14 para a revisão da literatura. Resultados: Os estudos mostraram que 
o diagnóstico dessa alergia é difícil por não haver teste com 100% de confiabilidade. A 
suspeição dessa etiologia nos pacientes foi possível por meio da identificação de crises 
no consultório odontológico. Tal situação ocorreu devido a falhas na anamnese ou ao 
desconhecimento da doença por parte do próprio paciente. Múltiplas cirurgias e 
espinha bífida foram identificados como maiores fatores de risco para o evento alérgico 
com evolução para comprometimento das vias aéreas. Viu-se, também, que a principal 
alergia entre os próprios profissionais foi referente ao látex, dificultando algumas 
práticas odontológicas por nem sempre haver opções de outros materiais disponíveis. 
Conclusão: Portanto, faz-se necessário que haja uma maior atenção por parte dos CDs 
durante a anamnese, objetivando a pesquisa do histórico dessa alergia, bem como de 
seus fatores de risco. Ademais, deve-se, também, atentar para a apresentação de sinais 
alérgicos durante a consulta e ter à disposição materiais alternativos. Dessa forma, 
busca-se prevenir tais eventos e, caso ocorram, identificá-los precocemente, a fim de 
evitar complicações para o paciente ou mesmo para o profissional, possibilitando o 
encaminhamento e o acompanhamento mais efetivos. 

Palavras-Chaves: Hipersensibilidade ao Látex; Anafilaxia; Odontologia 
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CORPOS ESTRANHOS POR ERROS MÉDICOS NO COMPLEXO 
BUCOMAXILOFACIAL 
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Introdução: Corpo estranho corresponde a qualquer objeto ou substância que 
esteja em alguma região do corpo, mas que não faça parte desta. Os corpos 
estranhos por erros médicos surgem, geralmente, após um procedimento 
cirúrgico quando são esquecidos materiais no interior dos tecidos, porém podem 
ocorrer em qualquer fase do atendimento odontológico. Objetivo: O presente 
trabalho tem por objetivo verificar a ocorrência de corpos estranhos que 
acometem o complexo bucomaxilofacial, evidenciando os principais erros 
médicos relacionados a essas ocorrências. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão de literatura, na qual realizou-se uma pesquisa nas bases de dados 
MEDLINE, SciELO e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram 
estabelecidos mediante abordagem direta do tema, cujas datas de publicação 
priorizadas situaram-se no período correspondente entre os anos de 2015 e 
2020. Resultados: Tomando como base os diversos tipos de acidentes 
relatados na literatura pode-se observar que há uma grande prevalência de 
corpos estranhos nos seios paranasais, com predominância do seio maxilar, 
onde são encontrados com certa frequência instrumentos odontológicos e/ou 
elementos dentários, como implantes impelidos e fragmentos de raízes dentárias 
após tentativa de extração. A cirurgia de remoção dos terceiros molares é um 
dos procedimentos mais susceptíveis a acidentes, onde foi relatado um caso raro 
de fratura de agulha de sutura após uma exodontia de terceiro molar, a qual foi 
deslocada para o espaço parafaríngeo. Além disso, foi observado um caso de 
ingestão de broca odontológica durante o procedimento cirúrgico de retirada de 
terceiros molares. Outro caso encontrado na literatura foi a presença de corpos 
estranhos em determinadas regiões por falhas no procedimento endodôntico, 
tendo como exemplo, partes de limas endodônticas nos canais radiculares. 
Conclusão: Pode-se concluir que erros médicos ocorrem em vários campos da 
Odontologia. Desta forma, é imperativo que todos os profissionais se dediquem 
mais aos cuidados com os instrumentos, com as técnicas empregadas e com os 
planejamentos de seus procedimentos. 

Palavras-chave: Corpos estranhos, Erros Médicos, Cirurgiões 
Bucomaxilofaciais.  
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Introdução: A exodontia dos terceiros molares é um procedimento bastante 
corriqueiro realizado por cirurgiões dentistas na área de Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial. Por mais que seja relativamente simples, pode resultar em 
algumas complicações sejam mais graves ou não, que podem comprometer a 
qualidade de vida do paciente de maneira transitória ou permanente. Objetivos: 
Essa revisão literária tem como objetivo apresentar quais fatores estão 
relacionados à ocorrência ou à prevenção das complicações pós-exodontias. 
Metodologia: Foram pesquisados artigos científicos indexados nas bases de 
dados PubMed/MedLine e na Biblioteca Virtual em Saúde, entre os anos de 2016 
e 2020. Resultados: Em cirurgias de exodontia mais complexas onde o tempo 
cirúrgico é prolongado, observou-se uma maior incidência de complicações pós-
operatórias. Foi notada uma ocorrência de lesões associadas a trismo e 
parestesia do nervo alveolar inferior. O trismo pode resultar de injúrias às fibras 
musculares em extrações com tempo prolongado onde há múltiplas injeções 
anestésicas locais, principalmente se estiverem penetrando nos músculos 
mastigatórios. Já a parestesia acontece pelo fato da proximidade anatômica 
entre as raízes dos terceiros molares e o Nervo Alveolar Inferior. Foi observado 
que em cirurgias de exodontia que houve a necessidade de ostectomia e 
odontossecção houve maior chance de aparecimento da parestesia. Também foi 
percebido o aparecimento de complicações associadas a dor, edemas e 
hemorragia que estão diretamente relacionadas a traumas que acometem o 
paciente e também a um pós-operatório negligenciado. Conclusão: Após a 
análise literária, foi possível concluir que os fatores relacionados à diminuição de 
ocorrências de complicações pós-operatórias foram técnica bem executada, 
anamnese minuciosa com a realização de exames pré-operatórios, e um pós-
operatório onde o paciente procede de maneira adequada, como instruído pelo 
cirurgião. 

Palavras-chave: Complicações Pós-Operatórias, Cirurgia Bucal e Dente 
Serotino. 
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O PAPEL DA LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA NO 
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Introdução: A Mucosite Oral (MO) é uma das principais complicações presentes 
em pacientes submetidos à radioterapia e quimioterapia de cabeça e pescoço. 
Apresenta-se pelo dano à mucosa oral, com o surgimento inicial de eritemas que 
podem evoluir para formação de úlceras. Diante disso, a Laserterapia de baixa 
potência tem ganhado espaço quanto ao seu tratamento, buscando-se evitar 
interferências que esta condição pode oferecer às funções orais básicas destes 
pacientes. Objetivos: Avaliar a ação fotodinâmica do uso do laser no tratamento 
da MO, a fim de expor a importância da adesão dessa modalidade terapêutica 
pelos cirurgiões-dentistas. Metodologia: Foi realizada a análise de 10 artigos 
científicos e revisões sistemáticas atualizadas nas bases de dados SciElo, BVS 
e Google Acadêmico. Resultados: A radioterapia no tratamento oncológico da 
região de cabeça e pescoço pode induzir efeitos deletérios sobre o DNA celular 
da mucosa oral, potencializando o surgimento da Mucosite. Salienta-se que a 
radioterapia associada à quimioterapia aumenta as chances de acometimento 
pela MO. O quadro doloroso gerado por essa condição acaba sendo um 
potencial fator limitante ao tratamento antineoplásico, comprometendo a nutrição 
e bem-estar dos pacientes. Visto isso, o uso do laser de baixa intensidade vem 
sendo utilizado como forma de tratamento para a mucosite, apresentando 
respostas terapêuticas positivas. O laser age a partir do mecanismo de 
fotobiomodulação, apresentando efeitos anti-inflamatórios e analgésicos que 
aceleram o processo de cicatrização. Mais precisamente, ocorre uma 
bioestimulação celular que induz ao aumento da atividade metabólica 
mitocondrial das células da mucosa oral, e consequentemente, a aceleração do 
metabolismo celular. Com este mecanismo, o laser contribui na indução de 
liberação de fatores de crescimento, proliferação de queratinócitos e 
angiogênese. Maior produção de colágeno e elastina também ocorre, processo 
que auxilia na contração da ferida. Conclusão: O tratamento da MO com auxílio 
do laser de baixa intensidade tem-se destacado por apresentar-se como uma 
abordagem não invasiva, e com resultados positivos. Entretanto, destaca-se a 
importância de mais estudos referentes a laserterapia para um melhor 
estabelecimento quanto a protocolos de uso, como comprimento de onda, 
potência do equipamento e parâmetros adequados para cada caso de 
tratamento oncológico.  
Palavras-chave: Mucosite; Assistência Odontológica; Terapia com Luz de Baixa 
Intensidade. 
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Introdução: O bruxismo é uma atividade involuntária e parafuncional do sistema 
mastigatório produzida por contrações rítmicas ou tônicas dos músculos 
mandibulares, e por ranger e/ou apertar os dentes, tendo etiologia multifatorial. 
Objetivos: Apresentar uma revisão de literatura a respeito da etiologia do 
bruxismo em crianças. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na base de 
dados do PubMed e Scholar Google com os descritores: bruxismo, criança e 
etiologia. Resultados: Em crianças, a prevalência do bruxismo tem sido entre 
15,29 e 43% e sua forma mais severa se dá em crianças na idade pré escolar, 
de 3 a 5 anos. Podese dividir seus fatores etiológicos em: locais, sistêmicos, 
psicológicos e hereditários. É importante ressaltar que dentre os fatores locais, 
a má oclusão não tem importância significativa na etiopatogenia do hábito 
parafuncional. Já a sucção de dedos, onicofagia, bem como desordens 
respiratórias são fatores predisponentes ao distúrbio parafuncional. Dentre os 
fatores psicológicos, a ansiedade tem sido a principal causadora em crianças, o 
bruxismo pode ser considerado uma resposta de escape, uma vez que a boca 
tem forte potencial afetivo. É importante observar os fatores hereditários, pois, 
filhos de pais que apresentam bruxismo, tem 1,8 vezes mais chances de 
desenvolvêlo. Além disso é considerável o aumento da porcentagem de 
surgimento de bruxismo em crianças expostas a parasitas causadores de 
doenças sistêmicas. Conclusão: O bruxismo é um hábito parafuncional que 
acarreta consequências negativas para o sistema estomatognático. Por isso, é 
importante o seu diagnóstico, bem como a realização de um tratamento 
multidisciplinar, considerando sua etiologia multifatorial. 

 Palavras-chave: Bruxismo; Criança; Etiologia. 
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RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ÁGUA COM LIMÃO E 

EROSÃO DENTÁRIA 

Laura Buarque Caminha Lins¹, Carla Cecília Lira Pereira de Castro¹, Fernanda 
Cardoso Gurgel¹, Isabela Campos de Castro¹, Douglas Felipe de Lima e Silva². 
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2 Cirurgião-dentista, Residente em Saúde da Família pelo Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, PE, Brasil. (Email:  

Introdução: A erosão dentária é caracterizada como a perda superficial do 
esmalte causada por processos químicos que não envolvem bactérias. O 
processo pode ter origem extrínseca ou intrínseca. Dentre os fatores 
extrínsecos, pode-se destacar o consumo de frutas ou bebidas ácidas, tendo 
como exemplo o suco de limão. Objetivos: Discutir os efeitos deletérios no 
elemento dental proveniente da ingestão de bebidas ácidas. Metodologia: 
Realizou-se uma revisão de literatura na base de dados do Scholar Google, com 
os descritores Erosão; Bebida; Odontologia. Discussão: Atualmente, vem sendo 
recorrente a ingestão de água com limão pela manhã, buscando benefícios como 
um aumento do metabolismo e da imunidade. No entanto, a introdução do suco 
de limão na dieta tem como consequência a dissolução do esmalte, provocando 
o fenômeno da erosão. Foi demonstrado por GRANDO et al.6 (1995) que o valor 
médio do ph do limão é 2, facilitando grandes perdas de cálcio e fosfato 
inorgânico e se mostrando potencialmente erosivo, uma vez que a solubilidade 
da hidroxiapatita aumenta logaritimicamente com a queda do pH. Deve-se 
considerar ainda que não só o esmalte mas também a dentina fica sujeita à 
dissolução. A exposição da dentina a soluções ácidas pode produzir a abertura 
de grande número de túbulos dentinários, tornando a dentina altamente sensível. 
Algumas sugestões têm sido relatadas na literatura para minimizar os efeitos da 
erosão dental, como por exemplo, a escovação com creme dental contendo flúor 
antes da ingestão de substâncias com baixo pH. A escovação imediata após o 
consumo de sucos de frutas cítricas deve ser evitada já que o esmalte encontra-
se desorganizado e pode ser removido facilmente pela abrasão durante a higiene 
bucal. Conclusão: A erosão dentária pode acarretar problemas de sensibilidade, 
além de ter efeitos negativos na cor e formato dos dentes. O cirurgião dentista 
deve identificar o problema e alertar o paciente quanto ao efeito da ingestão de 
bebidas ácidas, bem como indicar o melhor tratamento para o caso.  

Palavras-chave: Erosão; Bebida; Odontologia. 
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CISTO ÓSSEO SOLITÁRIO DA MANDÍBULA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Luiz Miguel Ferreira, Marcos Paulo Maia de 
Lima, Letícia de Sousa Santos, Rafaella 
Trovato Botelho, Marcelo Santos Bahia 

Acadêmica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora 

Residente da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo 

Introdução: Cisto ósseo solitário é uma lesão óssea, rara, sem revestimento epitelial, 
com parede óssea intacta, contendo líquido, não neoplásica e sem inflamação aguda ou 
crônica, representando 1% de todos os cistos maxilares. Majoritariamente, 89% da lesão 
acomete a mandíbula e somente 11% a maxila. Objetivo: Revisar a literatura sobre o 
cisto ósseo solitário da mandíbula, destacando sua etiologia, epidemiologia, 
sintomatologia, diagnóstico e tratamentos. Metodologia: Realizou-se uma busca de 
referências publicadas nas bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2010 e 
2020, para a qual foram utilizados os unitermos “solitary bone cyst” e “traumatic bone 
cyst”. Resultados: Os dados obtidos nos estudos revisados demonstraram que a 
etiologia da doença é desconhecida. Todavia existem diversas teorias sobre sua origem, 
sendo elas: anormalidade no crescimento ósseo, processo de degeneração do tumor e 
fator desencadeante particular de trauma hemorrágico (possui maior destaque). Essa 
lesão acomete frequentemente, pacientes jovens (entre 20 a 30 anos) do sexo 
masculino (60%). Grande parte dos cistos ósseos são encontrados no corpo mandibular 
(75%), seguido da sínfise mandibular, mas também pode acometer côndilos, ramo e 
maxila. Manifesta-se, predominantemente, como lesão unilocular, embora seja possível 
encontrar uma lesão multilocular. Clinicamente, demonstra-se assintomático, porém o 
tamanho pode causar deslocamento e deformidades ósseas causando dor, inflamação 
e/ou sensibilidade dentária, fístula, reabsorção radicular, parestesia e/ou fraturas 
patológica. O diagnóstico é feito por associação entre exame clínico, radiográficos, físico 
e análise histopatológica (quando possível). Em alguns casos pode haver necessidade de 
um diagnóstico diferencial com cisto dentígero e ameloblastoma. Encontram-se diversas 
alternativas de tratamento, sendo as mais utilizadas: curetagem das paredes do cisto 
(recorrência de 26%), fenestração ou preenchimento da cavidade cística (recidiva de 
20%). Em alguns tratamentos podem ser usados enxerto ósseo liofilizado bovino, osso 
esponjoso da crista ilíaca, aplicação de sangue autólogo com o osso do paciente ou 
hidroxiapatita em caso de ressurgimento. Conclusão: A exploração cirúrgica da afecção 
se torna um fator determinante para o tratamento, isso se deve ao pouco 
conhecimento, somado à falta de estudos ao que tangue à etiopatogenia do cisto ósseo 
solitário podem ser dificultadores para o emprego de intervenções menos invasivas. 

Palavras-chave: Cistos Ósseos, Mandíbula, Patologia. 
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ATENDIMENTO AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO: UMA 
ABORDAGEM BASEADA NO SUPORTE AVANÇADO DE VIDA 

NO TRAUMA (ATLS) 
 

José Lucas Medeiros Torres1, Emmily Nauany Silvino Diniz1, Camila Karolayne 
Andrade de Carvalho1, Italo Alves Ferreira Correia1, Victor Leonardo Mello 
Varela Ayres de Melo2, Jorge Pontual Waked3 

1Graduandos em Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) 

2Graduando da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

3Docente da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Introdução: Politraumatizado é o portador de duas ou mais lesões em diferentes 
regiões do corpo com o comprometimento de órgãos internos, apresentando ou 
não alterações hemodinâmicas associadas. Dessa forma, é imprescindível que 
o atendimento de pacientes com múltiplos traumas demande uma sequência 
padronizada que atenda às suas necessidades e envolva uma equipe 
multiprofissional, na qual está inserido o Cirurgião e Traumatologista 
Bucomaxilofacial (CTBMF). Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo 
elucidar avanços e alterações no atendimento ao paciente politraumatizado 
mediante as condutas adotadas pelo Suporte Avançado de Vida no Trauma 
(ATLS). Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura na qual realizou-se 
uma busca nas bases de dados MEDLINE, SciELO e Google Acadêmico. Os 
critérios de inclusão compreenderam a abordagem direta do tema nos idiomas 
Inglês e Português, cujas datas de publicação priorizadas situaram-se dentro do 
período de 2015 a 2020. Resultados: A progressão das estatísticas de vítimas 
politraumatizadas deve-se à dificuldade em adotar medidas unificadas para um 
atendimento adequado e efetivo, mitigando a evolução de traumas para 
morbimortalidades. Verificou-se que o traumatismo facial está entre as mais 
frequentes lesões que acometem pacientes com politraumatismo, sua incidência 
prevalece em indivíduos jovens do sexo masculino e ocorre principalmente 
devido a acidentes automobilísticos, sendo de fundamental relevância a atuação 
do CTBMF na correção das desordens orofaciais. A abordagem primária desses 
pacientes continua sendo elaborada de acordo com os protocolos do ATLS, 
seguindo os passos do ABCDE do trauma. Entretanto, algumas fraturas 
passaram a ter uma nova abordagem, recebendo uma maior atenção em 
decorrência do elevado risco de óbito. Além disso, foram propostas indicações 
mais avançadas do FAST e eFAST, ressalvas na mobilização manual da coluna 
cervical e inovações nas recomendações de procedimentos de drenagem, 
laparoscopia e punções. Conclusão: Tornou-se possível concluir que ocorreram 
algumas modificações nas normas preconizadas pelo ATLS no que diz respeito 
ao atendimento do paciente politraumatizado, tornando-o mais avançado e 
eficaz, não sendo relatadas alterações nas diretrizes de intervenções precoces 
e abordagens rápidas.  

Palavras-chave: Cuidados de Suporte Avançado de Vida no Trauma, 
Traumatologia, Cirurgiões Bucomaxilofaciais. 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAMES COMPLEMENTARES 
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Jales de Brito Meneses¹*; Manoelly Anyelle Pessoa Dias Dantas¹;  
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¹ Acadêmicos do Curso de Odontologia do UNIESP – CABEDELO-PB 
² Acadêmico do Curso de Medicina da FCM – CABEDELO-PB 
³ Docente do Curso de Odontologia do UNIESP – CABEDELO-PB 
 

Introdução: A respiração apropriada é instituída pelas vias aéreas nasais, 

favorecendo vários benefícios à criança, como o adequado desenvolvimento 

craniofacial, possibilitando o correto funcionamento do sistema estomatognático, 

sendo que na impossibilidade dessa e ocorrendo a obstrução por qualquer 

motivo, há o induzimento da criança respirar pela boca, podendo ocasionar por 

essa continuidade, a síndrome do respirador bucal. Objetivo: Relatar as 

principais manifestações clínicas e exames complementares para o diagnóstico 

de crianças respiradoras bucais. Metodologia:  Foi realizado uma pesquisa na 

base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os seguintes 

descritores: crianças, respiradoras orais, diagnóstico. A BVS apresentou 17 

(dezessete) artigos, sendo referenciados da seguinte forma: 10 (dez) artigos 

quanto ao diagnóstico, 3 (três) sobre a etiologia, prognóstico foram 3 (três) e 

terapia apenas 1 (uma). Resultado: Os artigos evidenciados pela BVS 

demostraram que a criança respirador bucal, apresenta manifestações clínicas 

como o não selamento labial, uma mastigação rápida, sem o correto trituramento 

dos alimentos, já que utilizam basicamente a boca para respirar e se alimentar, 

a ação de coçar o nariz constantemente, babar no travesseiro ao dormir, roncar, 

dificuldade respiratória noturna ou até mesmo, apneia do sono. Geralmente 

essas crianças possuem características físicas fáceis de serem identificadas 

como a face alongada e estreita, protrusão da maxila e retrusão da mandíbula, 

aparência de desatenção, pescoço direcionado para frente. Principais causas 

citadas para a síndrome do respirador bucal foram a rinite alérgica, a 

hipertrofia de adenóides, hipertrofia de amígdalas e desvio obstrutivo do septo 

nasal, bem como, a utilização de hábitos de sucção não nutritivos, como a ação 

de chupar chupeta e dedo. Quanto aos exames para diagnóstico, além do exame 

físico, tanto na cavidade oral e nasal, realizado durante a anamnese, foram 

citados a endoscopia nasosinusal, realizado pelo médico otorrinolaringologista, 

a radiografia da nasofaringe (radiografia do cavum). Conclusão: Tendo em vista 

as manifestações clínicas e radiográficas apresentadas em crianças acometidas 

da síndrome do respirador bucal, o tratamento multidisciplinar deve ser 

considerado, com o Otorrinolaringologista, o Cirurgião Dentista, fonoaudiólogo.     

Palavras-chave: Crianças, Respiradoras Orais, Diagnóstico. 
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EFEITO DE DIFERENTES MÉTODOS DE AGITAÇÃO NA 

REDUÇÃO DA DOR PÓS TRATAMENTO ENDODÔNTICO: UMA 
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Introdução: A dor pós-operatória é entendida como uma sensação de qualquer 
intensidade de dor que pode aparecer após o tratamento endodôntico. 
Normalmente, esse quadro doloroso ocorre em decorrência de uma resposta 
inflamatória nos tecidos que pode surgir em virtude de uma série de fatores como 
irritação mecânica, química ou microbiana que extruem pelo forame apical em 
direção aos tecidos periapicais. Objetivo: O objetivo desse é analisar na 
literatura os aspectos referentes aos efeitos de diferentes técnicas de irrigação 
na dor pós operatória. Metodologia: Foi realizada uma busca nas bases de 
dados do PubMed via Medline utilizando os descritores “irrigation”, 
“postoperative pain” e “endodontics”. Utilizando como critério de inclusão artigos 
em inglês, publicados no período de 2015 a 2020, que se relacionavam 
diretamente com técnicas de irrigação na diminuição da dor pós-operatória. Do 
total de artigos, foram selecionados apenas 9 com base em uma leitura inicial 
tomando como base seu título e resumo. Resultado: Observou-se que a 
irrigação com agulha convencional proporcionou episódio mais dolorosos no pós 
operatório em comparação com as demais técnicas utilizadas. Em relação aos 
estudos que utilizaram lasers constatou-se que conseguiu se diminuir à dor pós 
operatória (complementar). A crioterapia se mostrou efetiva nos estudos que se 
referiam a essa técnica, reduzindo clinicamente a sensação dolorosa e a 
necessidade de ingestão de medicamentos no pós-operatório. Quanto as 
técnicas ultrassónicas, a irrigação ultrassónica continua teve uma incidência de 
dor inferior a técnica manual nas primeiras 24 horas pós procedimento e a 
irrigação ultrassônica passiva foi menor dor do que a agitação dinâmica manual. 
Conclusão: Em conformidade com os resultados dos estudos incluídos e 
analisados, ressalta-se a importância de uma irrigação efetiva para a diminuição 
da dor pós-operatório e a necessidade de instrumentos e técnicas para serem 
usadas nessa finalidade. Todavia são necessários mais estudos, principalmente 
comparativos entre a técnicas. 

Palavras-chaves: Dor Pós-Operatória. Endodontia. Odontologia. 
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Introdução: Na Odontologia moderna, o clareamento dental tem sido bastante 
requisitado pelos pacientes, por ser um procedimento eficaz, conservador, viável 
e seguro. Além disso, a técnica clareadora ajuda no relacionamento interpessoal 
e aumento da autoestima por apresentar como resultado um sorriso estético e 
harmonioso. Apesar de tantos benefícios, o clareamento dental pode apresentar 
efeitos colaterais. Objetivos: A finalidade desta revisão de literatura é verificar 
os efeitos adversos do clareamento dental ao tecido pulpar. Metodologia: Foi 
realizada uma consulta nas bases de dados Pubmed, Scielo, LILACS e Science 
Direct com os descritores “dental pulp and tooth bleaching and endodontics”, 
foram escolhidos estudos clínicos randomizados e in vitro, sendo estes artigos 
de livre acesso, na língua inglesa, publicados nos últimos 5 anos. Encontrou-se 
512 artigos, no entanto, após a leitura inicial e exclusão de artigos duplicados 
apenas 18 artigos foram incluídos. Resultados: A concentração do agente 
clareador, o tempo de aplicação do produto e o grupo dentário são fatores que 
contribuem para o início de um processo de inflamação pulpar durante o 
clareamento. Os materiais mais utilizados para o clareamento dental são o 
peróxido de carbamida em concentração entre 10% e 16%, ou peróxido de 
hidrogênio entre 25% e 38%. Quando estes agentes se espalham por meio do 
esmalte e da dentina, dependendo da concentração aplicada, pode penetrar na 
câmara pulpar e resultar no aumento de células inflamatórias, congestão de 
vasos sanguíneos de maior calibre, migração de macrófagos e áreas necróticas 
nos tecidos pulpares devido à irritação química, gerando sensibilidade dentária 
como efeito colateral. Uma vez que a polpa dentária apresenta capacidade de 
autorreparo, as reações inflamatórias podem ser transitórias, porém em alguns 
casos a difusão do agente clareador pode ser mais profunda e causar danos 
irreversíveis ao tecido pulpar. Além disso, dependendo da intensidade e da alta 
concentração dos componentes dos géis clareadores, pode ser provocado um 
estresse oxidativo sobre as células de defesa do complexo dentino-pulpar, 
impedindo a modulação da resposta imune inata para manter a vitalidade e 
capacidade de reparo do tecido pulpar. Conclusão: É necessário, portanto, que 
novos protocolos sejam determinados, visando diminuir o tempo e a 
concentração dos agentes clareadores sobre a estrutura dental, preconizando a 
longevidade da biologia pulpar.  

Palavras-chave: Dental Pulp, Tooth Bleaching, Endodontics. 

 

 



106 
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Introdução: A mucosite oral induzida por quimioterapia e/ou radioterapia é uma 
complicação frequente em pacientes oncológicos. De acordo com a maioria dos 
estudos, essa complicação ocorre em até 80% dos pacientes que recebem 
quimioterapia em altas doses, e em até 100% dos pacientes que recebem 
radioterapia para câncer de cabeça e pescoço. Essa condição afeta a saúde 
geral do indivíduo e consequente sua qualidade de vida. A terapia com laser de 
baixa potência, também chamada terapia de fotobiomodulação, pode reduzir a 
incidência e a gravidade da mucosite oral. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
visa mostrar a eficácia da laserterapia como coadjuvante no tratamento da 
mucosite oral em pacientes oncológicos submetidos a quimioterapia e/ou 
radioterapia. Metodologia: Para a produção dessa revisão de literatura foi 
realizada uma pesquisa na base acadêmica PubMed, utilizando descritores: 
“laser therapy”, “cancer” e “oral mucosites”. Foram considerados artigos na 
língua portuguesa e inglesa, publicados de 2015 a 2020, sendo selecionados 09 
artigos como referencial teórico. Resultados: A mucosite oral se manifesta como 
eritema, edema ou ulceração, que pode ser acompanhada de alterações que 
variam de leve sensação de queimação a úlceras grandes. É considerada a 
complicação não hematológica mais grave do tratamento do câncer. A 
laserterapia de baixa potência, consiste na aplicação específica de uma fonte de 
luz monocromática de um espectro estreito de alta densidade com vários 
comprimentos de onda (630– 830 nm) que variam de vermelho visível a 
infravermelho. O procedimento não gera dor ou calor, porque apenas uma baixa 
energia é transferida para os tecidos por fotobiomodulação. A laserterapia tem 
se mostrado um dos tratamentos mais eficazes no tratamento da mucosite. Isto 
porque ela atua nas enzimas celulares, que aumentam o mecanismo da cadeia 
oxidativa nas mitocôndrias, o que resulta em um aumento na produção de 
adenosina trifosfato (ATP). Em seguida, há produção de espécies reativas 
intracelulares de oxigênio, sendo capaz de reduzir as citocinas pró-inflamatórias 
IL6 e TNF-α, consequentemente minimizar a dor. Conclusão: De acordo com a 
literatura utilizada, o uso do laser de baixa potência se mostrou eficaz no 
tratamento da mucosite oral, pois contribui na aceleração da regeneração e 
cicatrização dos tecidos afetados. Além de ser um método de tratamento não 
invasivo e de baixo custo. 
Palavras-chave: mucosite oral, laserterapia, câncer. 
 

 

 



107 
 

BENEFÍCIOS DOS BIOMATERIAIS A BASE DE 

QUITOSANA NA ODONTOLOGIA 

Caroline Rodrigues Thomes¹  Mariana Pires Feletti¹ Catia Sufia Alves Freire de 

Andrade¹ Fernando Polezel Scardua¹ Flavia Comper Ghisolfi¹ Alfredo Carlos 

Rodrigues Feitosa 

¹Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo , ²Professor do Departamento de Clínica Odontológica da Universidade 

Federal do Espírito Santo. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Introdução: A quitosana é um grupo heterogêneo de biopolímeros obtido da 
desacetilação da quitina que possui características físico-químicas e biológicas 
de interesse tecnológico e de aplicação na área biomédica. Por conta de suas 
propriedades terapêuticas e a possibilidade de incluí-la em formulações de 
produtos odontológicos, os benefícios do seu uso e aplicabilidade na 
Odontologia têm sido investigados. Objetivos: O objetivo desse trabalho foi 
analisar e descrever os benefícios dos biomateriais a base de quitosana na 
Odontologia por meio de uma revisão de literatura narrativa. Metodologia: Para 
a identificação dos estudos, foi realizada uma busca bibliográfica na base de 
dados Pubmed utilizando os descritores “Chitosan” “Dentistry”. Após a aplicação 
dos critérios de elegibilidade, 22 artigos publicados em inglês, no período de 
2011 a 2020 foram selecionados. Resultados: As evidências científicas 
mostraram que o uso dos biomateriais a base de quitosana na Odontologia 
promovem efeitos antioxidantes, antimicrobianos, anti-inflamatórios e 
cicatrizantes, além da sua capacidade de inibição da formação de biofilmes, 
representando uma vantagem no tratamento de doenças associadas à cavidade 
oral. O uso de dentifrícios, colutórios e materiais dentários contendo quitosana 
permite redução do número de microrganismos presentes, retarda a formação 
de biofilmes, acelera o processo de cicatrização, e potencializa a atividade 
antimicrobiana de outros materiais. Conclusão: O uso de biomateriais a base 
de quitosana promove benefícios na Odontologia por meio das suas 
propriedades terapêuticas. No entanto, são necessários mais estudos sobre os 
efeitos destes materiais "in vivo" e sua interação com outros componentes 
presentes em produtos dentários, buscando comprovar e assegurar a sua 
aplicabilidade clínica.  
 
Palavras-chave: Materiais Biocompatíveis; Odontologia; Quitosana  
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A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL PARA 

CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

Caroline Silva da Cunha¹; Anielle Aparecida Rodrigues de Sales¹ Emanuelle de 

Oliveira Calafange¹  Alyson Fernandes da silva¹ Lígia Moreno de Moura ² 

 

¹ Acadêmicos de Odontologia da Universidade Potiguar –NATAL/RN 

² Docente da Universidade Potiguar –NATAL-RN  

INTRODUÇÃO: A atenção à saúde bucal é primordial para pacientes infantis 

com microcefalia, tendo em vista a alta incidência das doenças bucais. 

Relacionadas a dieta, alterações salivares, da mastigação e deglutição. São 

fatores de riscos para o desenvolvimento de doenças na cavidade oral. 

OBJETIVO: Discutir sobre a importância da atenção à saúde bucal para crianças 

portadoras de microcefalia. MÉTODOLOGIA: Revisão de literatura integrativa 

que consistiu em uma busca nas bases de dados Scielo, Lilacs, Bireme no 

período de 2013 a 2019. Foram selecionados estudos que discutiram sobre a 

atenção à saúde bucal para pacientes com microcefalia. Os indexadores 

utilizados foram: Saúde bucal, crianças, microcefalia. Foram encontrados 32 

artigos de periódicos revisados por pares, desses, apenas 10 foram 

considerados mais relevantes para esse estudo e foram incluídos. 

RESULTADOS: A atenção à saúde bucal desde o nascimento da criança com 

microcefalia e a interação com os familiares, revelam resultados significantes 

para a prevenção de doenças bucais, diminuindo o risco desse paciente adquirir 

doenças. CONCLUSÃO: A atenção à saúde bucal é indispensável, prevenindo 

doenças bucais e torna-se mais efetiva quando há uma equipe interprofissional 

assistindo à criança portadora de microcefalia. No entanto, mais estudos clínicos 

com maiores tempos de avaliação ainda são necessários para evidenciar mais 

cientificamente esses benefícios.  

Palavras Chaves: microcefalia ; saúde bucal ; crianças . 
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PRINCIPAIS LESÕES OROFACIAIS CAUSADA PELA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

Lara Victória Dittz de Abreu Costa1, Caroline Rodrigues Thomes1, Maria Helena 
Monteiro de Barros Miotto2. 

Acadêmicas do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 
Santo1, Professora do Departamento de Clínica Odontológica, Professora dos 
Programas de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas e em Saúde Coletiva 
da Universidade Federal do Espírito Santo2. 

Introdução: Violência é definida como qualquer forma intencional do uso do 
poder ou da força, contra si mesmo, outra pessoa, grupo ou comunidade. Um 
exemplo é a violência doméstica contra mulher, quando ocorre dentro de seu 
próprio lar, no qual o agressor habita a mesma residência da vítima, sendo em 
sua maioria cônjuge ou ex-cônjuge. Em geral, a face é a região mais acometida 
como forma de intimidação e eliminação da estima da vítima, por ser uma área 
pouco protegida e vinculada à autoestima. Destaca-se a importância do 
cirurgião-dentista na identificação das lesões orofaciais resultantes do ato 
violento. Objetivo: Esse estudo buscou reunir as principais lesões faciais 
provocadas pela violência doméstica contra mulher. Metodologia: Foi realizada 
uma revisão de literatura narrativa, reunindo artigos em inglês e português de 
2014 a 2019 das bases de dados Google Scholar, Bireme e ScienceDirect. 
Resultados: Os estudos selecionados afirmaram que a região de cabeça e 
pescoço é a mais acometida, sendo as principais lesões de abuso físico os 
traumatismos alvéolo-dentais, lacerações, contusões, queimaduras, edemas e 
fraturas ósseas. Quanto às fraturas, a mandíbula é o osso mais acometido e em 
relação ao traumatismo dentário os incisivos centrais superiores são os 
principais. Sabe-se que os ferimentos podem ser provocados por socos, chutes, 
pontapés e arma de fogo. Em casos de abuso sexual, pode-se encontrar 
lacerações dos freios lingual ou labiais resultantes de sexo oral forçado e lesões 
orais características de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, 
candidíase e gonorreia. Conclusão: Em suma, cabe ao cirurgião-dentista 
identificar as lesões orofaciais da violência contra mulher, atentando-se a efetuar 
um atendimento humanizado, sem julgamentos, com orientações necessárias e 
um tratamento dos sinais encontrados. Além de encaminhar o caso às 
autoridades e realizar notificação compulsória, conforme a Lei n.º 10.778 de 24 
de novembro de 2003. 

Palavras-chave: Odontologia, Traumatismos Faciais, Violência Doméstica.  
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A HIGIENE ORAL COMO ALIADA NA PREVENÇÃO DA 

ENDOCARDITE INFECCIOSA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

Amanda Barbosa de Godoy¹, Isaac Müller de Sousa Maia¹, Fabiano Alves 

Florêncio¹, Daniel Felipe Sales¹, Luiz Antônio Carlos de Souza¹, Diana Rosado 

Lopes Fernandes². 

1 Acadêmico (a) do 7° período de graduação em Odontologia da Universidade 
Potiguar - Rede Laureate Universities 
2 Docente da graduação de Odontologia da Universidade Potiguar - Rede 
Laureate Universities.  
 
Introdução: A Endocardite Infecciosa (EI) é caracterizada por uma infecção no 
endocárdio, camada interna do coração. Bactérias são as principais causadoras 
desta patologia e, de acordo com a American Heart Association (AHA), é 
indicada a antibioticoprofilaxia previamente a procedimentos cruentos 
odontológicos nos casos de pacientes de alto risco, como aqueles com 
condições cardíacas pré-existentes. A AHA também destaca a importância da 
orientação de higiene bucal e da remoção dos fatores de retenção na prevenção 
de eventos de bacteremia. Objetivo: O objetivo desse trabalho é evidenciar a 
importância da manutenção da saúde bucal como aliada na prevenção de EI 
causada por bacteremia em atividades habituais. Metodologia:  A pesquisa feita 
pela base acadêmica PubMed, cruzando os termos "infective 
endocarditis","prevention" e "oral hygiene" por meio do operador boleano “AND”, 
encontrando um total de 13 artigos. Resultados: As bactérias mais comumente 
encontradas nos pacientes com EI são os estafilococos, enterococos e 
estreptococos, incluindo os orais do grupo viridan e sanguinis. Observou-se que 
40 a 45% dos casos relatados de EI são provenientes dos estreptococos orais, 
sendo que nem todos os pacientes haviam sido submetidos a procedimentos 
odontológicos invasivos. Desta forma, percebeu-se a frequência de bacteremia 
em hábitos diários como escovação dentária e mastigação e  é bem maior do 
que aquelas que acontecem durante procedimentos orais invasivos. Essa 
diferença ocorre, na maioria das vezes, pela pobre higiene oral associada a um 
quadro de gengivite ou periodontite. Conclusão: A adequação da saúde bucal 
é muito importante para redução dos riscos de bacteremia transitória e, 
consequentemente, para a prevenção da EI. 

Palavras Chaves: Endocardite, Higiene Bucal, Antibioticoprofilaxia. 
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3Docente da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

 
Introdução: O ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial benigno, com 
crescimento lento, assintomático, localmente invasivo e agressivo. Segundo o 
aspecto radiográfico, pode ser classificado em multicístico, de aspecto 
multilocular e comportamento mais agressivo, e unicístico, com área radiolúcida 
bem delimitada. Objetivos: Este estudo teve como objetivo analisar as 
vantagens e desvantagens das opções terapêuticas utilizadas para o tratamento 
do ameloblastoma, considerando desde cirurgias menos invasivas até amplas 
ressecções ósseas. Metodologia: Foram pesquisados artigos científicos, com 
categoria de relatos de casos, indexados nas bases de dados google acadêmico 
e PubMed, entre os anos de 2007 e 2017. Resultados: A terapia mais indicada 
para o tratamento dos ameloblastomas, principalmente os multicísticos, consiste 
nas amplas ressecções ósseas, com consideráveis margens de segurança, 
devido à elevada taxa de recidiva desse tumor odontogênico e também ao fato 
de a extensão da lesão não poder ser obtida com exatidão a partir de exames 
pré-operatórios. No entanto, as sequelas funcionais e estéticas resultantes são 
negativamente muito impactantes, o que não ocorre no tratamento cirúrgico 
menos invasivo intraoral. Esta abordagem garante a conservação da 
musculatura perioral, reduz a possibilidade de danos ao nervo facial e ainda evita 
incisões faciais. Apesar dos benefícios funcionais e estéticos, a terapêutica 
menos agressiva apresenta problemas graves como o alto nível de recidiva e a 
falta de colaboração dos pacientes no acompanhamento, por se tratar de tumor 
de crescimento lento e assintomático. Estes fatores negativos dificultam um 
prognóstico favorável. Conclusão: As possíveis terapêuticas propostas para o 
ameloblastoma apresentam aspectos positivos e negativos. A conduta cirúrgica 
radical é a mais indicada devido ao seu baixo índice de recidiva, além da 
incerteza relacionada à extensão da lesão vista nos exames imaginológicos. 
Entretanto, a cirurgia intraoral poderá ser realizada quando a tecnologia para o 
diagnóstico desta lesão puder garantir a detecção do tamanho da mesma em 
toda sua extensão, amenizando as sequelas. 
 
Palavras-chave: Ameloblastoma, Tumores odontogênicos e Terapêutica 
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Odontologia pela UFBA, 6Docente em Odontologia da UESB,  

Introdução: Um dos defeitos de esmalte que vem desafiando os odontopediatras 
é a Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI), uma alteração de origem sistêmica 
caracterizada pela diminuição da mineralização de um até quatro primeiros 
molares permanentes e que surge frequentemente associada aos incisivos 
permanentes, os quais podem estar, igualmente, afetados. Por apresentar baixo 
conteúdo mineral, o esmalte hipomineralizado é poroso, o que o torna mais 
suscetível à fratura devido às forças mastigatórias, deixando a dentina exposta, 
favorecendo o desenvolvimento de lesão cariosa. Objetivo: realizar uma revisão 
de literatura sobre HMI, de modo a possibilitar ao cirurgião-dentista um melhor 
esclarecimento e entendimento sobre a referida doença e o seu tratamento, de 
forma que fundamente suas decisões na atuação clínica odontológica. 
Metodologia: consiste em uma revisão de literatura fundamentada através de 
uma busca nas bases de dados eletrônicas como Google Acadêmico, Scielo e 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “Desmineralização 
do dente”, “Tratamento” e “Esmalte dentário” sendo selecionados 6 artigos 
levando em consideração a disponibilidade integral dos textos e ano de 
publicação entre 2015 a 2020. Resultados: os tratamentos variam desde 
aplicação tópica de flúor a restaurações e exodontias. A decisão do tratamento 
depende do grau de acometimento do dente com HMI. A utilização de vernizes 
fluoretados são essenciais no início de todo tratamento com a finalidade de 
diminuir a sensibilidade presente nesses casos. Diante da literatura revisada, 
pode-se perceber que a HMI tem sido um grande desafio na prática clínica atual, 
tanto pelas suas consequências, quanto pelas dificuldades no manejo do 
paciente e no tratamento. Sua etiologia é complexa, por apresentar-se, nos 
diversos estudos, como multifatorial, e ainda, com possibilidade de 
suscetibilidade genética.  Conclusão: por meio desta, concluiu-se que, o 
estabelecimento de um correto plano de tratamento é fundamental para 
proservação do elemento dental, sendo necessário o conhecimento dessa 
alteração para o profissional fazer a melhor escolha. 

 
Palavras-chaves: Desmineralização do dente; Tratamento e Esmalte dentári 
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Introdução: A síndrome da combinação ou síndrome de Kelly, foi descrita por 
Kelly em meados da década de 70, esta apresenta um conjunto de 
características comumente encontrada em pacientes que paresentam maxila 
totalmente edêntula e mandíbula parcialmente edêntula com presença apenas 
dos dentes anteriores inferiores naturais. Objetivo: Realizar uma revisão da 
literatura a fim de destacar as principais características clínicas em pacientes 
que apresentam manifestações da síndrome da combinação. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi realizada uma busca nas bases 
de dados nacionais como a BVS,LILACS e GOOGLE ACADÊMICO de trabalhos 
publicados entre os anos de 2010 a 2020, com os seguintes descritores (DECS), 
“Diagnóstico”, “Síndrome da combinação” e “Prótese parcial removível”, em 
português e inglês, relacionados as características clínicas da síndrome da 
combinação, sendo selecionados 12 artigos. Resultados: A síndrome de Kelly 
é encontrada com frequência em pacientes que fazem uso de prótese total (PT) 
superior que oclui com dentes naturais anteriores inferiores e prótese parcial 
removível (PPR) bilateral inferior. A mesma caracteriza-se clinicamente pela 
região anterior do rebordo superior com perda óssea, dentes naturais anteriores 
extruidos, aumento das tuberosidades maxilares, perda óssea da região 
posterior do arco inferior sob a base da PPR e hiperplasia papilar da mucosa na 
região de palato duro. Essa condição apresenta uma série de alterações nos 
maxilares, principalmente em decorrência do uso de próteses desajustadas. 
Conclusão: O conhecimento de seus sinais característicos, é de fundamental 
importância para abordagem interdisciplinar cirurgião-dentista/protético, 
devendo estabelecer um plano de tratamento adequado às necessidades do 
paciente para que impeça o avanço do quadro clínico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico; Prótese Parcial Removível; Síndrome da 
Combinação. 
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DE DIABETES MELLITUS 
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Departamento de Odontologia de Lagarto, Universidade Federal de Sergipe². 

Introdução: A doença periodontal se caracteriza pela destruição do ligamento 

periodontal e do suporte ósseo alveolar, resultado de uma interação entre o 

biofilme dental e as respostas celulares desses tecidos. A progressão dela 

depende de eventos inflamatórios que são influenciados por doenças sistêmicas, 

sobretudo a diabetes mellitus, capaz de exacerbar esses eventos.  Embora uma 

influencie mais na outra, a relação entre elas é bidirecional, ou seja, a doença 

periodontal também pode influir na diabetes mellitus. Objetivo: Avaliar a 

influência da doença periodontal em pessoas com diabetes mellitus. 

Metodologia: Foi realizado uma revisão de literatura com os seguintes 

descritores pesquisados: “Periodontite AND Diabeticos”, “Periodontite AND 

Diabeticos AND Mellitus” nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), LILACS e Scielo. Foram inclusos na pesquisa estudos entre 2011 e 2018 

e excluídos artigos que estivessem fora do intervalo de tempo utilizado e do 

tema.  Resultados: Foram selecionados 6 artigos de acordo com os critérios de 

exclusão. As amostras das pesquisas variaram entre 10 e 92 pessoas que 

possuíam diabetes e foram avaliadas para se descobrir a taxa de doença 

periodontal nelas. Essa taxa demonstrou que a doença periodontal influência 

significativamente na saúde dos pacientes diabéticos. Conclusão: É 

imprescindível relatar que existe sim uma relação entre elas, entretanto essa 

associação epidemiológica remete à necessidade do tratamento periodontal no 

paciente diabético para evitar que ele venha a perder dentes e para que ele tenha 

um melhor controle metabólico, melhorando assim a sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: Diabetes, Diabetes Mellitus, Doença Periodontal. 
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Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é caracterizado como uma 

doença autoimune crônica inflamatória. Ele possui várias manifestações clínicas, 

apresentando períodos de exacerbação e remissão, com curso e prognóstico 

variáveis. Entre as diversas regiões do corpo em que afeta, essas manifestações 

clínicas podem acometer em especial a região bucal, variando de 6,5 a 21% dos 

casos, acometendo principalmente língua, mucosa jugal, lábios e palato. 

Objetivo: Avaliar as modificações das condições orais de indivíduos 

portadores de lúpus eritematoso sistêmico. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

LILACS e Scielo, baseados nos seguintes descritores: “Saúde Bucal”, “Lúpus 

Eritematoso Sistêmico”, “Lúpus Eritematoso Sistêmico AND Saúde Bucal”. 

Foram inclusos na pesquisa artigos de 2000 a 2020 e excluídos artigos que não 

abordassem sobre o tema. Resultados: Após a análise desses artigos, foi 

observado que houve algumas alterações presentes em pacientes com LES em 

comparação com alguns pacientes saudáveis, como a xerostomia (entre 75 a 

100%); as lesões bucais (entre 6,5 a 80%), sendo o eritema a lesão mais comum, 

presente em 35% dos casos; a doença periodontal (entre 5 a 20%); a cárie 

dentária (cerca de 85%). Além dessas, alguns pacientes (entre 7,5 a 30%) 

também apresentaram sintomas que podem estar relacionados à síndrome de 

Sjögren secundária, como erosões dentárias, fissura ou atrofia da língua e 

aumento da viscosidade salivar. Sendo assim, é notável que o desequilíbrio na 

saúde bucal deles é decorrente do enfraquecimento do sistema imunológico, o 

que leva à reações de hipersensibilidade, à inflamações e à lesões em diversas 

regiões, incluindo a cavidade oral. Conclusão: É imprescindível notar que essas 

transformações na saúde bucal de pacientes com LES alteram a qualidade de 

vida deles. Com isso, é de extrema importância que o cirurgião-dentista faça uma 

anamnese bem executada e um exame clínico minucioso no momento do 

diagnóstico, já que esses pacientes têm um risco maior de contrair infecções, 

principalmente em procedimentos invasivos, além de orientar sobre uma boa 

higiene bucal para que não apareçam outras infecções oportunistas e piore o 

quadro deles. 

Palavras-chave: Alterações bucais, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Saúde bucal. 
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Introdução: A vitamina D é um pró-hormônio sintetizado na pele através da 
exposição aos raios solares e desempenha papel importante na absorção do 
cálcio e fósforo, que são indispensáveis para o desenvolvimento normal e 
manutenção do tecido ósseo. A osteonecrose maxilomandibular é uma 
condição de necrose dos tecidos moles e duros associada ao uso de 
medicamentos, como anticorpos monoclonais e os bisfosfonatos (BFs) que 
interferem no metabolismo ósseo, sendo prescritos para remodelação óssea 
de doenças como a osteoporose. Em pacientes com osso osteoporótico, nota-
se um desequilíbrio ou falta de cálcio, normalmente tratado com 
suplementação de vitamina D. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura 
sobre os impactos da suplementação de vitamina D em pacientes com 
osteonecrose maxilomandibular que fazem uso de bisfosfonatos. 
Metodologia: Foi realizado uma pesquisa bibliográfica nas seguintes bases 
de dados: Elsevier, Google Acadêmico, PubMed e Scielo, no período entre 
2010 e 2020, utilizou-se 27 artigos em português e inglês, com disponibilidade 
do texto completo no suporte eletrônico. Resultados: A falta de vitamina D 
leva à osteomalácia, e, consequentemente, ao aumento da reabsorção óssea, 
facilitando a perda de massa óssea. A osteonecrose maxilomandibular pode 
causar sequestro ósseo e necrose dos tecidos moles e duros, com diferentes 
graus de severidade e exposição. Alguns estudos demonstraram que a 
vitamina D auxilia no processo de regereneração das áreas necróticas e que 
os níveis séricos de vitamina D são menores em pacientes com osteonecrose 
e osso exposto, mostrando uma predileção pelo distúrbio, sugerindo que a 
suplementação de vitamina D pode ser eficiente e melhorar a condição de 
necrose dessas aéreas. Conclusão: O tratamento da osteonecrose 
maxilomandibular decorrente do uso de medicamentos como os bisfosfonatos 
é multidiciplinar e visa a preservação da qualidade de vida, controle da dor, 
da infecção secundária, prevenção de extensão da lesão e do 
desenvolvimento de novas áreas de necrose. Alguns estudos demonstraram 
que a vitamina D auxilia no processo de regeneração das áreas necróticas, 
contudo, ainda são poucos que avaliam o paralelo entre a vitamina D e a 
osteonecrose maxilomandibular, necessitando de mais pesquisas para se 
estabelecer um protocolo de atendimento com suplementação para esses 
casos.  
Palavras- chave: Difosfonatos, Osteonecrose, Vitamina D.  
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
PRECOCE A PACIENTES PORTADORES DE SÍNDROME DE 

DOWN 

MARQUES, Suzie Clara da Silva1MOREIRA, Amanda de Almeida Prazeres1,  

VERISSIMO, Matheus Harllen Goncalves1, SOUZA, Eloiza dos Santos Luciano2, 
LIMA, Ramon Rodrigues3 

1 Graduando em Odontologia, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

2 Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de João Pessoa – UNIESP 

3 Pós-graduando em Prótese Dentária, COESP, João Pessoa – PB 

Introducão: Os Pacientes com Deficiência (PcD) são os indivíduos que 
apresentam alterações de ordem física, mental e social, podendo expressa-se 
de forma leve, moderada ou grave, e que requerem de assistência e atendimento 
especial. A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do cromossomo 21 é uma 
condição genética determinada, além de ser a cromossoapatia mais comum. 
Logo, o acréscimo de um cromossomo extra no desenvolvimento genético 
resulta características físicas e mental específicas aos pacientes com SD. Desse 
modo, compreender as peculiaridades sistêmicas e orais são essenciais, visto 
que a abordagem precoce e adequada, diante das mudanças de 
desenvolvimento, evitará complicações posteriores. Objetivos: Este estudo visa 
relatar a importância da assistência odontológica precoce aos pacientes 
portadores de Síndrome de Down, no intuito de discorrer sobre o papel da 
odontologia preventiva na fase inicial do desenvolvimento oral.  Metodologia: 
Realizou-se uma revisão de literatura com uma abordagem qualitativa, pelo qual 
ultilizou as bases de dados LILACS, PubMed e Scielo, na busca de artigos em 
português publicados nos últimos cinco anos. Resultados: Os pacientes com 
SD são acometidos por algumas complicações sistêmicas, tais como, dificuldade 
de coordenação, cardiopatias, défict cognitivo e alterações nas vias respiratórias. 
Consequentemente, abrangem-se e compromete a higienização bucal, 
ocasionando complicações orais. Dentre as principais complicações bucais, a 
literatura cita os lábios fissurados, mandíbula e cavidade oral pequenas, palato 
duro menor e de forma ogival, observa-se ainda bruxismo e retardo na erupção 
dos dentes decíduos. Além disso, má oclusão, lesões cariosas e doenças 
periodontais, ocasionadas pelo acúmulo de biofilme, devido a dificuldade de 
coordernação e a ineficiência na escovação. Logo, o Cirurgião-Dentista (CD) tem 
papel crucial na promoção de saúde do paciente com SD, devendo ter 
conhecimento das complicações gerais e bucais para atender melhor às 
necessidades do paciente. Conclusão: Portanto, a busca por atendimento 
odontológico deve ocorrer o mais precoce possível, visto que há predisposição 
ao desenvolvimento de alterações bucais, devido a deficiência motora e 
neurológica do paciente com SD. Dessa maneira, minimizando problemas 
posteriores e melhorando a qualidade de vida. 

Palavras-chave: Síndrome de Down, Assistência Odontológica,  

Odontologia Preventiva. 
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ASPECTOS CLÍNICOS E TRATAMENTO DE LUXAÇÃO DA 

ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

Flávio Augusto de Moraes Palma1; Leticia Martim2; Gustavo Baruc Andrade 

Abreu3; João Vitor Oliveira de Amorim4; Tamires Mirely Reis Silva5; Carlos 

Eduardo Palanch Repeke6. 
 
123456 Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, Sergipe, Brasil 
 

Introdução: A luxação da articulação temporomandibular tem um grande 
impacto sobre e vida de um indivíduo, uma vez que se trata de uma patologia 
dolorosa e que interfere nas atividades diárias. Objetivo: Consiste analisar 
os aspectos clínicos e as diferentes abordagens no tratamento da articulação 
temporomandibular, após sofrer uma luxação. Metodologia: Para a coleta de 
dados foram utilizadas as bases scielo, lilacs, pubmed, bvs e livros da biblioteca 
da Universidade Federal de Sergipe. Para caráter de classificação de artigos, foi 
escolhido de acordo aos descritores, na qual na base pubmed o resultado foi de 
655 artigos, na qual quando filtrado para recentes de 5 anos, a busca reduziu 
para 53, e foram escolhidos apenas os que tratavam de revisão. Resultados: 
Identificamos dois tipos de luxação: Subluxação e Luxação espontânea. A 
luxação pode ocorrer isoladamente ou em episódios repetitivos, sendo por isso 
chamada luxação espontânea ou recorrente. Conclusões: A luxação da 
articulação temporomandibular, pode ser definida como um movimento de 
protrusão excessivo do côndilo mandibular, fazendo com que o côndilo 
ultrapasse a eminência articular com a separação completa das superfícies 
articulares e a permanência do côndilo nessa posição, sendo impossível de 
ocorrer a retrusão. impedindo a mandíbula de voltar a sua posição de origem.  
 
Palavra-chave: Luxações Articulares, Transtornos da Articulação 
Temporomandibular, Sinais e Sintomas. 
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MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SUBMETIDOS A TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

 

ELOIZA CRISTINA VERÍSSIMO DE MELO¹ eloiza.tj@hotmail.com; BÁRBARA LUANA 

DE OLIVEIRA RÉGIS ¹; PEDRO GABRIEL DE PAIVA PAULINO ¹. ANA CAROLINA 

ALVES DE LIMA ¹. ORIENTADOR(A): LÍGIA MORENO DE MOURA² 

¹Acadêmicos de Odontologia da Universidade Potiguar –Laureate International Universities – Natal/RN 

 ²Docente da Universidade Potiguar –Laureate International Universities – Natal/RN 

Introdução: No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) são 
registrados 12 mil novos casos de câncer infantil ao ano. Um dos principais 
tratamentos utilizados para combater o câncer é a quimioterapia.  

Objetivo: abordar por meio de uma revisão de literatura as principais 
manifestações orais devido ao uso de quimioterápicos que acometem pacientes 
pediátricos.  

Metodologia: Foi realizada uma busca bibliográfica eletrônica nas bases de 
dados (Google acadêmico, Lilacs, scielo), abrangendo o período de 2015 a 2020. 
Os descritores utilizados foram: “quimioterapia”, “manifestações orais” e 
“crianças”.  

Resultados: A bibliografia estudada demonstra que existem diversas 

complicações orais em decorrência do tratamento quimioterápico e que podem 

levar a complicações sistêmicas, afetando diretamente a qualidade de vida dos 

pacientes onco-pediatricos. As manifestações orais mais evidenciadas, seja pela 

ação direta dos medicamentos quimioterápicos nos tecidos da cavidade oral ou 

pela ação indireta dos fármacos são desde mucosite, xerostomia, 

neurotoxicidade até complicações como infecções bacterianas, fúngicas e 

virais.Conclusão: Todas as complicações orais que ocorrem devido a doença e 

seu tratamento, devem ser supervisionadas regulamente pelo cirurgião-dentista. 

Que será responsável por indicar e orientar corretamente os hábitos de higiene 

oral, se necessário também deve prescrever medicamentos e procedimentos 

para o alívio da sintomatologia dolorosa, melhorando assim o tempo de 

cicatrização das feridas e lesões da mucosa. A atuação do cirurgião-dentista 

torna-se necessária antes, durante e após o tratamento para o monitoramento, 

e prevenção para diminuir os efeitos colaterais, e fazer o acompanhamento 

garantindo a sua saúde oral e uma boa qualidade de vida dos pacientes onco-

pediátricos. 

Palavras-chaves: quimioterapia, manifestações orais, crianças. 
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OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS: A 
INFLUÊNCIA DA TERAPIA COM O USO DOS BIFOSFONATOS 

 
Raphael Victor Silva Andrade1 Gabriel Gomes da Silva2 Glória Maria de França3  
Juliana Campos Pinheiro4 Luís Felipe Barbosa da Silva5 Rafaella Bastos Leite6  
 

1,2,5 Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.   
3,4 Graduação em Odontologia e Doutoranda em Ciências Odontológicas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
6 Doutora em Ciências Odontológicas pelo Departamento de Odontologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
 
Introdução: A perda dentária é um problema de saúde pública que afeta milhões 
de pacientes, e nessa perspectiva, a reabilitação oral por intermédio da 
implantodontia é uma alternativa, entretanto, para que este tratamento seja 
possível, fatores como influências de doenças sistêmicas e a atuação de 
medicamentos utilizados pelo paciente precisam ser verificados com atenção. 
Nesse contexto, um grupo de fármacos bastante utilizado são os bifosfonatos 
(BFs), os quais são amplamente utilizados para inibição da reabsorção óssea e 
tratamento de neoplasias malignas influenciando diretamente no processo de 
formação óssea. Assim, faz-se necessário o conhecimento do cirurgião dentista 
sobre os efeitos que tal grupo de fármacos podem interferir na taxa de sucesso 
dos implantes dentários. Objetivo: Analisar a influência do uso dos BFs no 
processo de osseointegração de implantes dentários. Metodologia: Realizar 
uma revisão de literatura tomando como base artigos encontrados nas 
plataformas: Pubmed/Medline, Lilacs, SciELO e periódicos capes, dos quais 
foram selecionados 31 artigos após aplicação dos critérios de inclusão. 
Resultados: A terapia utilizando BFs mostrou-se segura pela literatura desde 
que os pacientes não sejam submetidos a altas doses do fármaco, bem como 
não o utilizem da forma intravenosa de administração. Conclusões: A taxa de 
sucesso dos implantes dentários foi equivalente em pacientes que fizeram uso 
dos BFs quando comparada aos pacientes que não fizeram uso do mesmo. 
 
Palavras-chave: Bifosfonatos; Osseointegração; Implantes Dentários. 
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A UTILIZAÇÃO DO GEL DE FLÚOR-FOSFATO ACIDULADO 
1.23% COMO FLUORTERAPIA TÓPICA NA PREVENÇÃO DA 

CÁRIE DENTÁRIA 
 

Raphael Victor Silva Andrade1 Gabriel Gomes da Silva2 Glória Maria de França3 
Juliana Campos Pinheiro4 Luís Felipe Barbosa da Silva5 Rafaella Bastos Leite6  
 

1,2,5 Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.   
3,4 Graduação em Odontologia e Doutoranda em Ciências Odontológicas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
6 Doutora em Ciências Odontológicas pelo Departamento de Odontologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
Introdução: O flúor tem um papel importante na prevenção e controle da cárie 
dentária, exibindo atividade biológica inibindo a virulência de bactérias 
cariogênicas, atuando na remineralização dos tecidos dentários. Objetivo: 
Realizar uma revisão da literatura sobre a atuação da fluorterapia tópica 
utilizando o gel flúor-fosfato acidulado em concentração 1,23%, compreendendo 
as características, mecanismos de ação, principais protocolos de uso e 
segurança, como também seus efeitos e prognósticos terapêuticos, 
comparando-o com as demais substâncias fluoretadas de uso tópico. 
Metodologia: Foram selecionados 24 artigos após aplicação dos critérios de 
inclusão, publicados entre os anos de 2000 até 2019. Resultados: A literatura 
indica que o uso o gel flúor-fosfato acidulado em concentração 1,23% reduz em 
19% a 37% a incidências da cárie quando usado individualmente. Normalmente, 
o flúor-fosfato acidulado tem sabor artificial para torná-lo mais agradável, 
devendo ser utilizado com cautela por apresentar risco de ingestão de 
quantidades críticas em crianças pequenas. Antigamente era recomendada uma 
profilaxia prévia das superfícies dentárias para a aplicação do flúor, atualmente 
a profilaxia não exibe tanta relevância, devido ao alto grau de incorporação do 
flúor ao esmalte. Conclusão: O flúor-fosfato acidulado possui alta atividade anti-
cariogênico sem causar irritação gengival ou descoloração dentária, apesar da 
sua acidez, apresenta maiores níveis de absorção no esmalte dentário quando 
comparado a outros géis e fluoretos, como o fluoreto de amina e o sal 
monofluorfosfato. 

Palavras-chave: Flúor; absorção; cárie dentária. 
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ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ZIZIPHUS 

JOAZEIRO MARTIUS EM SAÚDE BUCAL 

 

Hanna Marrie Dantas Raposo da Câmara1*; César Antonio de Araújo Melo¹; 

Glenda Vieira de Sousa1; Lucas Dantas Pereira¹; Gilmara Celli Maia de 

Almeida2. 

1 Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN- CAICÓ/RN. 

2 Docente do Curso de Odontologia da UERN- CAICÓ/RN 

Introdução: O Ziziphus joazeiro Martius ou Juazeiro tem origem na Caatinga, 
bioma genuinamente brasileiro. Na cultura popular, com conhecimento 
disseminado de geração em geração, o uso do juá é relatado como uma ótima 
opção para auxiliar a higiene bucal e também no tratamento de diversas 
desordens orgânicas, sendo alvo constante de pesquisas científicas. Objetivos: 
Verificar a utilização do Ziziphus joazeiro Martius em saúde bucal e a sua 
atividade antimicrobiana frente a bactérias de importância odontológica. 
Metodologia: Foi desenvolvida uma revisão sistemática da literatura para a qual 
foram utilizadas as bases PubMed, BVS e Scielo, com seleção de artigos dos 
últimos 10 anos que apresentassem textos completos e estivessem disponíveis 
nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram utilizadas duas estratégias de 
busca, sendo a primeira com as palavras “Ziziphus” AND “joazeiro” e a segunda 
com as palavras “juá” AND (“oral” OR “buccal” OR “teeth” OR “tooth” OR 
“dentistry”). A busca resultou em 74 artigos e após remover os repetidos e 
verificar os que atendiam aos objetivos, foram selecionados 8 para serem 
utilizados na revisão. Resultados: O Juazeiro tem sido utilizado como meio de 
tratamento para desordens como dores de estômago, má digestão, febre, além 
de anti-cariogênico, uma vez que a planta apresenta efeitos analgésicos, anti-
inflamatórios, antibacterianos e antipiréticos. A utilização do juá é comumente 
através de infusão, ingestão oral ou associada a remoção mecânica do biofilme 
dentário. A alta concentração de saponinas no juazeiro justificam a espuma 
persistente resultante da dissolução do seu extrato em água destilada. Os 
metabólitos secundários (saponinas, taninos e cumarinas) podem justificar seu 
efeito antibacteriano, pois possibilitam a formação de complexos com esteróides, 
proteínas e fosfolipídios nas membranas celulares, alterando sua 
permeabilidade ou causando sua completa destruição. Conclusão: Apesar de 
haver resultados favoráveis quanto ao uso terapêutico e/ou adstringente do 
juazeiro, mais estudos são necessários para analisar o efeito dos componentes 
do juá em bactérias patogênicas da microbiota oral, sua atividade antimicrobiana 
e seu mecanismo de ação. Ampliar os estudos com o juá é salutar para subsidiar 
seu uso na higiene bucal, associado a antimicrobianos orais e produtos 
odontológicos. 

Palavras-chave: Ziziphus; Antibacterianos; Odontologia. 
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MANIFESTAÇÕES OROFACIAIS DA ESCLERODERMIA 

Ionara Ilze Dantas dos Anjos1; Lucas Dantas Pereira1; Jamile Marinho Bezerra 
de Oliveira Moura2. 

1 – Graduandos do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

2 – Docente Adjunto IV do Departamento de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

Introdução: A esclerodermia é uma doença inflamatória crônica rara do tecido 
conjuntivo de causa desconhecida, embora seja geralmente vista como uma 
disfunção do sistema imune. Apresenta como principal característica o 
endurecimento (esclero) da pele (dermia), que se torna mais espessa, de cor 
viva e escura nas regiões corporais acometidas, ocasionando um envolvimento 
sistêmico variável. Manifestações orais, faciais, músculo-esqueléticas também 
podem ser observadas, bem como os pulmões, coração, trato gastrointestinal e 
rins podem ser comprometidos. Objetivos: Identificar as manifestações 
orofaciais da esclerodermia que geralmente ocorre em conjunto com outras 
condições autoimunes como a artrite reumatóide e a síndrome de Sjögren. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura, com pesquisa nas bases 
de dados Medline, Lilacs, Scielo e Pubmed, entre os anos de 2015 e 2020. 
Utilizou-se os descritores: “systemic scleroderma”, “oral manifestations” e 
“periodontium”. Os artigos foram selecionados conforme rigor científico e 
interesse para o tema, sendo considerados artigos em português e inglês e 
selecionados 08 artigos para a construção científica. Resultados. A 
esclerodermia sistêmica usualmente acomete indivíduos entre 30 a 50 anos de 
idade do sexo feminino. Essa doença pode afetar qualquer órgão e progredir, 
afetando muitos sistemas. A fibrose da pele e o envolvimento articular são os 
primeiros sinais. A pele torna-se endurecida, lisa e atrófica com telangiectasias. 
A rigidez da pele perioral causa diminuição da abertura bucal, limitação da 
função mastigatória e hipomobilidade da articulação tempero-mandibular. A 
higiene bucal e os cuidados com os dentes tornam-se difíceis. A fibrose das 
glândulas salivares ocasiona a xerostomia e cáries cervicais. Também são 
manifestações orais, a reabsorção mandibular e o espessamento periodontal, 
além de sangramento, inflamação e hiperplasia gengival derivados das 
alterações presentes na microcirculação dos tecidos gengivais. Destacam-se 
ainda, o nariz comprimido, obliteração da prega infraorbital e a face sem 
expressão, com aspecto semelhante a uma máscara. Conclusão: A interação 
multiprofissional amplia o cuidado ao paciente com esclerodermia e a presença 
do cirurgião-dentista contribui para uma efetivação do reconhecimento, 
tratamento e cuidados das manifestações orais e periorais, uma vez que tais 
alterações afetam a qualidade de vida destes pacientes. 

Palavras-chave: Esclerodermia Sistêmica; Manifestações Orais; Periodonto. 
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ASPECTOS CLÍNICOS, RADIOGRÁFICOS E TERAPÊUTICOS DE 
REABSORCÕES RADICULARES INTERNAS NA ENDODONTIA – 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

Francisco Glayson Sombra Chaves¹ , Gabriel Gomes da Silva¹ Gabriel 
Coutinho Gonçalves² Juliana Campos Pinheiro³), Glória Maria de França³ 
Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida³ 
 
¹ Acadêmico do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) 

² Mestrando em Planejamento e Políticas Púbicas pela Universidade Estadual 

do Ceará (UECE) 

³ Doutorando(a) em Ciências Odontológicas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) 

Introdução: Na odontologia podemos observar, nos últimos anos, o elevado 
interesse pelas reabsorções dentárias, pois entendê-las minuciosamente eleva 
as chances de sucesso no tratamento de dentes traumatizados. As células mais 
envolvidas são os osteoclastos, células gigantes multinucleadas, encontradas 
nas lacunas de Howship. Objetivo: O objetivo deste estudo foi realizar um 
levantamento bibliográfico sobre os aspectos clínico-radiográficos das 
reabsorções radiculares internas e da relação do tratamento endodôntico para 
controle dos casos. Metodologia: Foi realizado uma revisão da literatura de 
artigos os quais estivessem em português, em inglês ou em espanhol e que 
fossem pesquisas completas ou de revisões que abordem as descrições das 
reabsorções dentárias, bem como aqueles que relatam o tratamento empregado 
nas mesmas. Resultados: A partir da revisão realizada pode-se inferir que a 
reabsorção é um processo inflamatório complexo que resulta na perda de 
substância de tecido mineralizado de causa multifatorial (trauma, teratogênico, 
idiopático etc.). Normalmente, existe um balanço dinâmico entre as atividades 
dos odontoblastos e odontoclastos mantendo o estado de normalidade do 
endodonto. Um desequilíbrio neste sistema pode resultar em uma reabsorção 
interna onde dentina é removida e se for externa tecidos de suporte dentário 
também estarão envolvidos (cemento e osso alveolar). O tratamento será dado 
de acordo com o grau e localização do processo reabsortivo, tendo sempre em 
vista a otimização da limpeza e da obturação do sistema de canais, sendo 
necessário lançar mão de tecnologias e um bom planejamento para evitar 
insucessos. Conclusão: Conclui-se que a reabsorção dentária interna, apesar de 
bem descrita na literatura, necessita de atenção especial do endodontista, pois 
as implicações terapêuticas devem ser avaliadas com cautela visando conseguir 
um tratamento com excelência.  
 
Palavras-chave: odontoblastos; odontoclastos; reabsorção 
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ABORDAGEM FARMACOLÓGICA EM PACIENTES GESTANTES 

NA ODONTOLOGIA: REVISÃO DOS CONCEITOS ATUAIS 
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Bastos Leite4 Juliana Campos Pinheiro³  
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do Norte (UFRN) 

² Mestrando em Planejamento e Políticas Púbicas pela Universidade Estadual 

do Ceará (UECE) 

³ Doutorando(a) em Ciências Odontológicas, Universidade Federal do Rio 
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4 Cirurgiã-dentista; Doutora em Patologia Oral pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Introdução: A gravidez é um processo que envolve mudanças fisiológicas e 
psicológicas complexas que trazem modificações para o organismo afetando a 
saúde da mulher. O conhecimento científico atual demonstra que qualquer 
tratamento odontológico pode ser realizado durante a gestação. Ter um distúrbio 
crônico é o mais forte preditor do uso de medicamentos potencialmente 
perigosos durante a gravidez. Entretanto, o atendimento supõe de pré-requisitos 
para que sejam selecionados os agentes mais seguros, limitando a duração do 
tratamento e minimizando dosagens, sendo fundamental para que ocorra uma 
terapia segura. Objetivo: O objetivo deste estudo é abordar as possíveis 
mudanças psicofisiológicas e interações farmacológicas que ocorrem durante a 
gravidez, correlacionando com o atendimento odontológico. Metodologia: Foram 
realizadas pesquisas em bases de dados PubMed, Medscape, Medline, Clinical 
Pharmacology; documentos institucionais internacionais e nacionais; consensos 
e diretrizes. Os artigos e trabalhos de pesquisa eram datados a partir do ano 
2010 a 2018. Resultados: As mulheres com um distúrbio crônico têm mais 
chances de usar medicamentos potencialmente arriscados em comparação com 
mulheres que não apresentam essa condição. O aconselhamento pré-natal é 
importante para garantir o uso seguro de medicamentos tanto para a mãe quanto 
para o feto. É de fundamental importância o conhecimento aprofundado do 
profissional cirurgião-dentista da saúde associado aos diferentes tipos de risco 
associados ao uso de fármacos durante o período gestacional para, assim, 
realizar o correto manejo medicamentoso em tais pacientes. Conclusão: Foi 
concluído que o profissional deve procurar estimular a paciente grávida a realizar 
e incluir o atendimento odontológico como parte do programa pré-natal. Cumpre, 
portanto, ao cirurgião-dentista esclarecer a gestante que a espera do 
atendimento após a gestação pode não ser a melhor conduta. 

Palavras-Chave: farmacologia; gestantes; assistência odontológica. 
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AVALIAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COMO RECURSO 
DIAGNÓSTICO DA VITALIDADE PULPAR 
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Sousa Maia, Amanda Barbosa de Godoy, Leticia Virginia de Freitas Chaves, 

Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Potiguar (UNP) 

Introdução: As informações para determinar o estado da polpa dentária são 
obtidas por meio da anamnese, associada ao exame clínico, exames por 
imagens e testes de vitalidade pulpar. O teste pulpar ideal deve ser simples, 
objetivo, padronizado, reprodutível, indolor, não prejudicial, acurado e acessível. 
Determinar a condição da polpa é imprescindível e, pela falta de visualização 
direta do tecido avaliado, os testes térmicos e elétrico se tornam passíveis da 
subjetividade e têm sua confiabilidade limitada a resposta ao estímulo sensorial. 
Tendo em vista que a vitalidade pulpar é determinada pela manutenção do 
suprimento sanguíneo deste tecido, e não somente por sua inervação, é 
necessário encontrar validade na aplicação de recursos capazes de mensurar a 
corrente sanguínea para um diagnóstico pulpar com maior confiabilidade. 
Objetivos: O foco deste trabalho é dar-se a conhecer por revisão de literatura o 
uso da oximetria de pulso como recurso diagnóstico da vitalidade pulpar em 
odontologia. Metodologia: Foram selecionados estudos sobre o uso do 
oxímetro de pulso na determinação da saturação de oxigênio em polpas 
dentárias. Utilizou-se a PubMed e Decs como fontes de catalogação 
bibliográfica, buscando os termos: “Oximetria” e “Endodontia”. A pesquisa 
compreendeu trabalhos publicados entre 2010 e 2020. Resultados: Os 
resultados dos testes de sensibilidade podem ter valores limitados quando o 
objetivo é determinar a vitalidade pulpar, pela possibilidade de resultados falso-
negativos ou falso-positivos, além de provocar dor e desconforto ao paciente. Os 
recursos denominados fisiométricos visam determinar o fluxo sanguíneo do 
tecido que está sendo examinado, sendo, por isso, menos sujeitos às limitações 
e variáveis que envolvem os testes de sensibilidade. Estudos de avaliação da 
acurácia do oxímetro de pulso como recurso diagnóstico da vitalidade pulpar têm 
sido realizados se mostrando como um recurso potencial e promissor, embora 
não haja ainda um dispositivo específico para esta finalidade, necessitando de 
adaptações. Conclusão: Assim, a oximetria de pulso é um método não invasivo 
e capaz de determinar o nível de saturação de oxigênio e a taxa de pulso dos 
tecidos. Interpretando os dados obtidos com esse exame torna-se possível 
estabelecer o provável estado de saúde pulpar com maior fidedignidade a real 
situação, evitando tratamentos desnecessários, além de propor ao paciente mais 
conforto durante o diagnóstico.  

Palavras-chave: Oximetria, Polpa Dentária. 
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ENDODONTIA REGENERATIVA EM DENTES IMATUROS: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 
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¹Discentes do curso em Odontologia do Centro Universitário UNIESP, Cabedelo, 
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²Discente do curso em Odontologia da Universidade de Pernambuco – Campus 
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Introdução: a necrose pulpar pode ocorrer a partir do desenvolvimento de lesão 
cariosa, trauma dentário e anomalia dental, como por exemplo, dens evaginatus. 
O tratamento endodôntico regenerativo é um método que visa substituir o tecido 
pulpar necrosado por tecido regenerado, resultando em uma tentativa de induzir 
a função normal do complexo dentino-pulpar e, assim, aumentar as taxas de 
sobrevida do elemento dentário. Objetivos: a finalidade desta revisão de 
literatura é analisar a aplicabilidade clínica das terapias endodônticas 
regenerativas. Metodologia: foi realizada uma consulta nas bases de dados 
Pubmed, Scielo, LILACS e Science Direct com os descritores “dental pulp and 
endodontics and open apex”, foram escolhidos artigos de livre acesso, na língua 
inglesa, publicados nos últimos 5 anos. Encontrou- se 537 artigos, no entanto, 
após a leitura inicial e exclusão de artigos duplicados apenas 10 artigos de 
interesse foram incluídos. Resultados: a endodontia regenerativa é um 
procedimento realizado em pacientes jovens que possuem dentes com ápice 
aberto e que, em circunstâncias ideais, permite gerar uma dentina com maior 
comprimento e espessura, e induzir a formação radicular completa. É necessário 
que no interior do canal radicular seja preconizada a manipulação de NaOCl a 
1,5% como irrigante, seguido de 17% de EDTA. O hidróxido de cálcio deve ser 
o medicamento intracanal de escolha para criar o melhor ambiente possível para 
as células exercerem seu potencial regenerativo. Na análise imuno-histoquímica 
do interior do canal, moléculas bioativas, tais como a sialoproteína óssea, são 
responsáveis pela produção de moléculas envolvidas no processo de reparação 
pulpar e na formação de dentina terciária. Os fatores de crescimento que podem 
ser utilizados são o coágulo sanguíneo, a fibrina rica em plaqueta e o plasma 
rico em plaquetas. A indução do sangramento é feita a partir da irritação dos 
tecidos apicais com uma lima estéril de calibre apropriado, na presença de um 
anestésico sem vasoconstritor. A terapia endodôntica regenerativa deve ser 
priorizada se as opções de tratamento convencionais falharem. Conclusão: 
cabe aos profissionais compreender o contexto biológico individual de cada 
paciente, as vantagens e desvantagens do procedimento para obter sucesso 
clínico na resposta terapêutica.  

Palavras-chave: Polpa Dentária; Endodontia; Ápice Aberto.   
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Introdução: Alterações na cor dos elementos dentários, principalmente em dentes 
anteriores, é motivo de grande insatisfação estética. A calcificação distrófica da polpa 
(CDP), causada por trauma dental, é definida como uma resposta da polpa a um 
estímulo agressor, caracterizada pela rápida deposição de dentina terciária no interior 
da câmara pulpar ou dos condutos radiculares, causando o amarelamento do dente e 
interferindo diretamente na estética do sorriso. Objetivo: Realizar uma revisão de 
literatura acerca das alternativas de tratamentos conservadores para dentes com CDP, 
discutindo qual tratamento atende efetivamente às necessidades estéticas do paciente. 
Metodologia: Foram realizadas buscas por artigos em inglês e português nas bases de 
dados do PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), publicados nos anos 
entre 2005 e 2020, utilizando os descritores: Calcificação da Polpa Dentária, 
Clareamento Dental, Estética, Materiais Dentários, Dental Pulp Calcification, Dental 
Whitening, Aesthetics, Dental Materials. Os critérios de inclusão para a seleção dos 
artigos foram revisões sistemáticas, artigos originais e relatos de casos com conteúdo 
relevante sobre o tema proposto. Resultados: Como alternativa para o tratamento 
estético da CDP o clareamento externo é uma das opções mais conservadora, havendo 
outras possibilidades de intervenção como, facetas diretas e indiretas, no entanto são 
procedimentos mais invasivos devido ao desgaste a estrutura dental. Conclusão: O 
clareamento dental deve ser considerado como primeira escolha, em casos de 
alterações cromáticas mais acentuadas, mesmo sendo necessário a realização de 
facetas, recomenda-se realização prévia do clareamento, visando maior preservação 
dental, previsibilidade e satisfação do paciente. 
 
Palavras-chave: Calcificação da Polpa Dentária, Clareamento Dental, Estética 
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Introdução: O bruxismo é uma atividade parafuncional, caracterizado na 
trituração involuntária, rítmica ou espasmódica dos dentes, presente 
principalmente nos pacientes pediátricos, causando um desequilíbrio no sistema 
estomatognático e frequentemente está relacionado à má qualidade do sono. 
Outrossim, torna-se uma preocupação crescente, devido ao seu impacto na 
qualidade de vida e por ser considerado importante fator de risco para disfunções 
temporomandibulares. É evidente a importância do diagnóstico precoce do 
bruxismo por parte do profissional de saúde, para que possa atuar sobre essa 
disfunção. Objetivo: Abordar os fatores etiológicos, sinais e sintomas, bem como 
a importância do diagnóstico e tratamento desta condição parafuncional por 
parte do Cirurgião-dentista. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 
de abordagem descritiva, desenvolvida através de artigos científicos em base de 
dados eletrônicas como PubMed, SciELO, Refseek e WordWideScience, através 
dos DeCS: “bruxism”, “sleep bruxism” e “children”. Como critério de elegibilidade, 
foram utilizadas publicações em português, inglês e espanhol, num temporal de 
até 10 anos, as quais possuem integração com o escopo do estudo. Resultados: 
O bruxismo do sono possui uma etiologia multifatorial, podendo estar associada 
a fatores locais, sistêmicos, psicológicos, ocupacionais e hereditários, podendo 
também ser originado de fatores parasomnias. Nesse contexto, é possível 
evidenciar seus sinais e sintomas, sendo observados através de desgastes 
oclusais e/ou incisais, destruição das estruturas de suporte, hipersensibilidade 
pulpar, mobilidade dentária, fratura de cúspides e restaurações, dores e 
distúrbios nas articulações, hipertrofia do masseter ou cefaleia ao acordar. Suas 
formas de tratamento podem ser através do uso de placas oclusais durante o 
sono para a proteção dos dentes e do sistema mastigatório, bem como placas 
ortopédicas, pois, ao expandir, há uma diminuição dessa frequência, melhorando 
os distúrbios do sono. Dessa maneira, é fundamental a atuação do Cirurgião-
dentista, visto que podem alterar a qualidade de vida dos pacientes pediátricos 
e interferir no desenvolvimento dos mesmos. Conclusão: O Cirurgião-dentista, 
como parte integrante e essencial na equipe multidisciplinar, é fundamental na 
abordagem ao hábito parafuncional, sendo de suma importância para o 
tratamento do bruxismo do sono causado por tal condição, a fim de proporcionar 
uma melhora na qualidade de vida. 
 
DeCS: “bruxism”, “sleep bruxism” e “children” 
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Introdução: O envelhecimento implica em uma série de alterações estruturais e 

funcionais. Há o surgimento de doenças sistêmicas e fragilidade óssea que 

favorece a ocorrência de traumas faciais. Nesse contexto, cabe ao cirurgião-

dentista fornecer atenção integral ao paciente com traumas faciais. Objetivos: 

Evidenciar, por meio da revisão de literatura, a conduta do cirurgião-dentista 

frente a traumas faciais em pacientes geriátricos. Metodologia: O presente 

estudo é uma revisão de literatura do tipo narrativa. Foram pesquisados artigos 

científicos indexados nas bases de dados PubMed/MedLine e na Biblioteca 

Virtual em Saúde, entre os anos de 2014 e 2020, para síntese de uma revisão 

bibliográfica. Resultados: Tratamentos sistêmicos e uso de próteses devem ser 

considerados dentro do planejamento do cirurgião-dentista quando este for 

proceder em traumas faciais de pacientes geriátricos. Os principais tipos de 

etiologia de traumas faciais nos idosos são: violência doméstica, quedas e 

acidentes de trânsito. Fraturas no osso zigomático e nasal são as mais comuns, 

seguidas das de maxila e mandíbula. A faixa etária mais acometida é a de 60 a 

69 anos, pois nesta os idosos são mais ativos. Os sinais vitais podem apresentar 

alterações críticas em um idoso traumatizado, ressaltando então a importância 

de uma equipe multidisciplinar no monitoramento do paciente. Conclusão: Nas 

condutas frente a um paciente idoso, o cirurgião-dentista deve analisar 

tratamentos sistêmicos pré-existentes, uso de próteses, sinais de maus tratos, 

lesões por quedas, fraturas nos ossos da face e manter vigilância nos sinais 

vitais com a participação de outros profissionais da saúde, quando possível. 

 Palavras-chave: Odontólogo; Ferimentos e Lesões; Idoso; Assistência 

Odontológica para Idosos. 
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Graduação em Odontologia pela Universidade Potiguar – Laureate Education 

INTRODUÇÃO: Na odontologia restauradora a interação entre os cimentos protetores e 
o complexo dentino-pulpar (CDP) são discutidos com o intuito de orientar as corretas 
indicações desses materiais para diferentes casos, pois, a dentina e a polpa estão 
intimamente ligadas por túbulos dentinários, tornando assim essas duas estruturas 
susceptíveis a agressões por preparos cavitários erroneamente executados, materiais 
tóxicos e toxinas derivadas de microrganismos. A fim de manter uma efetiva 
manutenção da vitalidade do CDP torna-se de fundamental importância o 
conhecimento do Cirurgião-Dentista acerca da discriminação dos tipos de cimentos e 
suas indicações sugeridas pelos fabricantes. OBJETIVO: Revisar a relação dos cimentos 
protetores e o CDP, ajudando os profissionais na escolha de uma correta conduta diante 
dos diferentes casos. MÉTODOS:  Utilizando a base de dados Google Acadêmico foi 
realizada a busca por artigos científicos entre os anos de 2014 e 2020 com temática da 
reação do complexo dentino-pulpar frente aos cimentos protetores odontológicos. 
RESULTADOS: Essa pesquisa possibilitou observar as diferentes agressões ao CDP com 
ênfase a reação dos cimentos protetores odontológicos como o Cimento Hidróxido de 
Cálcio, Ionômero de Vidro e Biocerâmicos, podendo assim estabelecer um pensamento 
conclusivo diante aos diferentes casos que dependem e envolvem esses materiais, 
principalmente aos cimentos que possuem o PH mais ácido. CONCLUSÃO: Os cimentos 
odontológicos catalogados por diferentes fabricantes de forma geral possuem variações 
de PH, manipulação, composição e principalmente indicação aos diferentes tipos de 
cavidade, média, rasa e profunda. Possibilitando um maior range de possibilidades aos 
profissionais da área, a fim de aumentar sua produtividade e investir em conforto e 
qualidade de tratamento para seus pacientes. 

PALAVRAS CHAVES: Cimentos, Restauração, Cimentos 
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Introdução: A violência infantil é atualmente uma das principais causas de 

mortalidade no Brasil, tornando-se assim, um problema de saúde pública. Os 

maus tratos em crianças e adolescentes são definidos como qualquer forma de 

ação que resulte em agravo ou dano à saúde, sendo a violência física e a 

negligenciada as mais predominantes. As regiões mais acometidas são a 

cabeça, a boca e o pescoço, logo, por serem áreas de atuação dos cirurgiões 

dentistas (CD), estes possuem a capacidade de identificar e notificar os casos 

de agressão. Objetivo: Mostrar a importância do reconhecimento e procedência 

dos cirurgiões dentistas frente aos maus tratos infantis. Metodologia: Revisão 

de literatura baseada em revistas e livros específicos dos últimos 10 anos, com 

base de dados na MEDLINE e BVS, sem restrição de idiomas. Resultados: O 

CD muitas vezes é o primeiro profissional de saúde a identificar que lesões na 

face e cavidade oral são originadas devido a agressões físicas, sendo sua 

obrigatoriedade identificar e informar casos suspeitos de violência ao Conselho 

Tutelar. Entretanto, pesquisas afirmam que, em razão da incerteza do ocorrido, 

muitos casos não são notificados, já que, muitas vezes os cirurgiões dentistas 

não sabem como agir ou sentem-se despreparados, por ser um assunto pouco 

abordado na graduação. Segundo estudos, determinadas lesões cariosas que 

envolvem dor e sofrimento podem estar atreladas a negligência, assim como o 

abandono de tratamento, enquanto que as lesões bucais de tecido mole e duro 

estão associadas a abuso físico. Conclusão: Diante dos fatos mencionados é 

notório a relevância e a responsabilidade da percepção e condução do cirurgião 

dentista em casos de violência infantil. Além disso, a inserção e instrução sobre 

essa realidade nos conteúdos odontológicos é extremamente valioso, visto que 

pode contribuir na minimização dos maus tratos em crianças e adolescentes.  

Palavras chave: Dentista, Agressão, Negligência. 
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Introdução: O ceratocisto odontogênico (CO), é uma lesão  benigna, com 
predileção pelo sexo masculino, acometendo principalmente pacientes entre 20 
e 30 anos de idade. Predominantemente localizado no corpo e ramo ascendente 
da mandíbula, geralmente de caráter assintomático e com crescimento no 
sentido ântero-posterior. O diagnóstico definitivo é obtido por meio do exame 
histopatológico. A terapêutica deve ser fundamentada de acordo com as 
características da lesão, e para que seja eficiente, a combinação de técnicas 
com a utilização de terapias coadjuvantes frequentemente é indicada, levando 
em consideração a alta recorrência do CO. Objetivo: abordar das terapias 
coadjuvantes mais relevantes no tratamento do ceratocisto odontogênico. 
Metodologia:  O levantamento foi realizado acordo com os artigos encontrados 
nas bases de dados, PubMed, Scielo, Biblioteca Cochrane, Google scholar no 
período de 2010 a 2020 com os seguintes descritores: “Keratocyst” “odontogenic 
cyst” “Supporting therapy”. Foram selecionados 20 artigos em português e 
inglês. Resultados: A abordagem terapêutica para o tratamento do CO é 
instituída de acordo com fatores como a idade do paciente, a localização e 
extensão da lesão, considerando se é primária ou recorrente. As terapias 
adjuvantes consistem em métodos químicos com a utilização da solução de 
carnoy e físicos, como a osteotomia periférica e crioterapia. Nesse contexto, têm 
sido referido na literatura  que a osteotomia periférica e/ou uso da solução de 
carnoy e a crioterapia quando utilizados de forma complementar ao tratamento 
cirúrgico, como a enucleação, favorece a redução das taxas de recidiva dessas 
lesões, além de reduzir danos estéticos e funcionais decorrentes de uma 
abordagem mais radical, reforçando os benefícios clínicos e a aplicabilidade 
dessas terapias coadjuvantes, tendo em vista o potencial infiltrativo do CO. 
Conclusão: As terapias coadjuvantes demonstraram ter relevância clínica no 
tratamento de CO, reduzindo sequelas pós-operatórias e apresentando potencial 
de minimizar as recorrências. Entretanto, torna-se necessário mais estudos para 
garantir um tratamento efetivo a longo prazo. 
 

Palavras-chave: Cistos maxilomandibulares; Cirurgia; Odontologia. 
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As leucoplasias orais caracterizam-se clinicamente como uma mancha ou placa 
branca na cavidade oralnão removível à raspagem. Apresentam preferência pela 
mucosa jugal e comissuras labiais, embora esta possa se dirigir para outras 
regiões da cavidade oral, como a gengiva, palato duro, palato mole, entre outras. 
Nesse contexto, cabe ao cirurgião-dentista o papel fundamental no diagnóstico 
da lesão, assim como fornecer subsídios adequados ao tratamento do indivíduo. 
Objetivos: O presente trabalho objetiva evidenciar a atuação do cirurgião-
dentista frente a pacientes com leucoplasias orais, desde o contato prévio com 
o paciente até o seu manejo clínico. Metodologia: O presente estudo 
corresponde a uma revisão de literatura do tipo narrativa. Foram pesquisados 
artigos científicos indexados nas bases de dados PubMed/MedLine, Lilacs e na 
Biblioteca Virtual em Saúde, entre os anos de 2001 e 2020 para a síntese de 
uma revisão bibliográfica. Resultados: Para intervir de maneira adequada e 
eficaz em pacientes que apresentam leucoplasias orais, é necessária uma 
abordagem contínua e multidisciplinar, visto que o tratamento requer 
principalmente tempo e cuidados constantes durante o período. Além disso, as 
inúmeras abordagens terapêuticas que são utilizadas pelo cirurgião-dentista 
visam em sua essência evitar a alta propensão da leucoplasia em progredir para 
lesões malignas, bem como melhorar a parte estética e funcional do paciente. 
Também cabe ao odontólogo trabalhar o lado emocional do paciente e assim 
garantir o sucesso do procedimento, uma vez que o tratamento das leucoplasias 
orais é doloroso e, na maioria das vezes, pode haver recidivas. Conclusão: 
Conclui-se que é fundamental o cirurgião-dentista possuir um amplo 
conhecimento das lesões leucoplásicas, o qual será fundamental para elaborar 
estratégias eficazes no tratamento das lesões leucoplásicas. Ademais, cabe ao 
odontólogo explicar detalhadamente cada processo de cuidado a ser realizado 
na cavidade oral, assim como fornecer subsídios claros sobre o prognóstico 
futuro.  
 

Palavras-chave: Odontólogos; Leucoplasia Oral; Terapêutica. 
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O USO DE VASOCONSTRITORES NO ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CORONIOPATAS 

MOREIRA, Amanda de Almeida Prazeres1, MARQUES, Suzie Clara da Silva1,  

SOUZA, Eloiza dos Santos Luciano2, LIMA, Ramon Rodrigues3,  

1 Graduando em Odontologia, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

2 Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de João Pessoa – UNIESP 

3 Pós-graduando em Prótese Dentária, COESP, João Pessoa – PB 

Introdução: Os pacientes acometidos pela Doença Arterial Coronariana (DAC) 

merecem atenção especial no atendimento odontológico, já que a presença de 

danos na Artéria Coronária provoca uma queda do fluxo sanguíneo para o 

coração. Logo, para atendê-los com segurança, o cirurgião-dentista deve possuir 

conhecimento sobre as técnicas anestésicas e as cardiopatias, além de estar 

alinhado com o médico na tomada de decisão. Vale salientar o dilema entre 

esses profissionais quanto ao uso de vasoconstritores, devido ao potencial efeito 

adverso dessas substâncias sobre a pressão arterial e/ou ritmo cardíaco. 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi revisar na literatura o uso de 

vasoconstritores em coroniopatas, identificando seus principais tipos, seus 

benefícios e indicações. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 

embasada na interpretação de dados, em que foram utilizadas como bases de 

buscas as plataformas digitais LILACS, PubMed e Scielo. Resultados: Os sais 

anestésicos são efetivos vasodilatadores. Tal característica faz com que a 

substância injetada seja rapidamente absorvida pelo sistema cardiovascular, 

reduzindo a durabilidade da anestesia e elevando o nível de toxidade sistêmica, 

além do poder hemostático ser menor. Assim, os vasoconstritores são 

empregados para compensar as repercussões clínicas intrínsecas aos 

anestésicos locais. No Brasil, há dois grupos desse fármaco: A felipressina e os 

simpaticomiméticos/adrenérgicos (adrenalina, noradrelinalina, fenilefrina e 

levonordefrina). A Felipressina age na circulação venosa e não tem efeitos 

cardiovasculares. Já os vasoconstritores simpaticomiméticos tem sua ação 

associada aos receptores adrenérgicos alfa (α) [produz vasoconstrição] e beta 

(β) [resulta em uma estimulação cardíaca e vasodilatação]. Além de analisar os 

efeitos dos vasoconstritores, é preciso ter uma visão integral do paciente, 

avaliando seu estado sistêmico e psicológico, já que o nervosismo (provocado 

por uma anestesia ineficaz) libera catecolaminas endógenas em um nível maior 

do que o contido nos tubetes com vasconstritor. Conclusão: Conclui-se que o 

uso de vasoconstritores não é contraindicado para coroniopatas, já que em 

Odontologia a dose desses é mínima. Entretanto, é necessário que seja feita 

uma avaliação criteriosa do quadro clínico do paciente e escolhido o fármaco 

mais adequado, de acordo com os efeitos provocados no organismo. 

Palavras – chaves: Receptores de Endotelina, Anestesia Local, Doença das 

Coronárias. 
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ACESSO À ODONTOLOGIA NO SISTEMA PRISIONAL  

Gabriela de Oliveira Martins¹, César Antonio Araújo Melo¹, Hanna Rabech Garcia 
Guimaraes¹, Pablo de Castro Santos2 
1- Discentes do curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN) 
2- Professor do curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN) 
 
Introdução:  A Constituição Federal, em 1988, definiu a saúde como direito 

fundamental e um dever do Estado. Desse modo, as políticas públicas de saúde 

promovidas pelo Estado devem abranger a todos. No entanto, somente em 2013 

foi criado o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) que 

funciona como garantia à saúde física e mental. A assistência odontológica é 

indispensável à saúde, entretanto encontra-se precária tanto pela falta de 

conhecimento de prevenção como pela carência dos serviços ofertados. 

Objetivos: Analisar se o serviço odontológico oferecido nas penitenciárias está 

de acordo com o que é proposto no Plano Nacional de Saúde pelo Sistema 

Penitenciário. Metodologia: Realizou-se revisão bibliográfica nas bases de 

dados eletrônicas em saúde (Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO e Lilacs) 

utilizando os descritores: saúde bucal e sistema carcerário. Foi utilizado artigos 

na língua portuguesa e inglesa, publicados no período de 2010 a 2020, 

selecionando-se 11 artigos. Resultados: Apesar do Brasil contar com o PNSSP 

desde 2003, sua adesão aos presídios ainda caminha de forma lenta. Foi 

observado que os apenados com até três anos de cárcere receberam em sua 

maioria apenas uma consulta odontológica, e esse número torna-se ainda mais 

crítico quando analisado em presídios femininos. Isso ocorre porque além de 

existir uma superlotação na maioria das penitenciárias, há uma grande escassez 

de materiais. Ademais, nota-se uma preferência por procedimentos mais 

invasivos, como extrações, ao invés de procedimentos de reabilitação oral.  

Conclusão: O indivíduo em situação de cárcere tem seu direito à liberdade 

limitada, mas integral o seu direito de acesso à saúde. Portanto, nota-se tal 

direito ferido quando ainda 35% das penitenciárias do país não possuem um 

profissional dentista. Para isto, é importante que o Estado garanta totalmente os 

direitos dos apenados, convocando dentistas para equipes 

multiprofissionalizantes de modo a garantir cuidados não só de reabilitação oral 

como também de prevenção. 

Palavras-Chaves: Prisões, Saúde Bucal, Sistema Único de Saúde 
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MARQUES, Suzie Clara da Silva1, MOREIRA, Amanda de Almeida Prazeres1,  

VERISSIMO, Matheus Harllen Goncalves1, SOUZA, Eloiza dos Santos Luciano2,  

LIMA, Ramon Rodrigues3 
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2 Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de João Pessoa – UNIESP 

3 Pós-graduando em Prótese Dentária, COESP, João Pessoa – PB 

 

Introdução: A Odontopediatria é uma especialidade que cuida da saúde bucal 
do bebê, da criança e do adolescente, entretanto, o atendimento odontológico é 
constantemente desafiador aos Cirurgiões-Dentistas (CD), visto que as crianças 
estão na fase de aprendizado, no entanto algumas ainda não apresentam 
maturidade para compreender e cooperar com o tratamento. Desse modo, o CD 
além de obter as habilidades técnicas, devem estar aptos a desenvolver métodos 
que facilitem o atendimento. Logo, meios alternativos devem levado em 
consideração para uma melhor abordagem em âmbito odontológico. Objetivos: 
Este trabalho tem como intuito relatar a importância do condicionamento durante 
a atenção odontológica de crianças não colaboradoras, visando propor técnicas 
alternativas para o atendimento em Odontopediatria. Metodologia: O presente 
trabalho trata-se de uma revisão de literatura de caráter qualitativo, em que 
ultilizou-se os bancos de dados LILACS e Scielo, pelo qual foram incluídos os 
trabalhos em português, sendo selecionados artigos datados de 2015 a 2020. 
Resultados: É fundamental que os CD dominem as técnicas de manejo 
comportamental para alcançar melhores resultados,  tendo em vista facilitar o 
atendimento e obter eficácia nos tratamentos. Entretanto, na odontopediatria é 
comum a recorrência de dificuldades ao realizar a intervenção odontológica. 
Uma vez que, crianças não colaboradoras, devido a pouca idade, ou por outros 
motivos, como portadoras de deficiência ou distúrbio comportamental acabe 
dificultando o atendimento. Dentre as situações mais difíceis no manejo 
odontológico de crianças, ressalta os fatores de estresse, medo e ansiedade, 
que apresentam-se na forma de choro, grito e movimentação da cabeça e corpo. 
Logo, as técnicas de manejo do comportamento infantil são essenciais para uma 
melhor abordagem. Sendo assim, os meios farmacológicos (sedação consciente 
e inconsciente) e as informativas, como o reforço positivo, músicas, falar-
mostrar-fazer controle da voz e contenção fisíca facilitam significamente o 
atendimento. Além disso, o acompanhamento dos pais durante a intervenção 
odontológica, visando conservar a segurança, minimizar traumas e manter o 
bem-estar do paciente. Conclusão: Portanto, as técnicas de manejo 
comportamental e condicionamento passivo exerce papel crucial na atenção a 
saúde bucal de crianças, juntamente com o apoio dos pais, proporcionando 
dessa forma atendimento de maior qualidade, segurança e eficácia. 

Palavras-chave: Odontopediatria, Saúde Bucal e Condicionamento Psicológico. 
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FATORES ETIOLÓGICOS SISTÊMICOS ASSOCIADOS À 
HIPOMINERALIZAÇÃO DE MOLARES E INCISIVOS 

Mariana Pires Feletti¹ Caroline Rodrigues Thomes¹ Maria Helena Monteiro de Barros 
Miotto² 

¹Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo , ²Professora do Departamento de Clínica Odontológica, Professora  dos 

Programas de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas e em Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Introdução: A hipomineralização de molares e incisivos (HMI) é descrito como 
um defeito qualitativo do esmalte, que acomete um ou mais dos primeiros 
molares permanentes e podem ou não estar concomitante nos incisivos 
permanentes. O esmalte afetado geralmente possui coloração branca, amarela 
ou marrom, apresenta-se macio e poroso e com bordas bem definidas. A 
etiologia da HMI ainda é desconhecida, entretanto, acredita-se na origem 
multifatorial e que os fatores etiológicos estejam correlacionados a fatores 
sistêmicos, ambientais e genéticos. Objetivos: Revisão da literatura com intuito 
de apurar os principais fatores etiológicos sistêmicos a HMI. Metodologia: Foi 
realizada uma busca nas bases de dados PubMed e Google Scholar, utilizando 
os descritores “Incisor molar hypomineralization” e “Enamel defects”. Dos 448 
estudos encontrados inicialmente, 13 artigos foram selecionados a partir de 
critérios de eleição pré- determinados. Dentre estes critérios estavam, artigos 
publicados entre 2010 e 2020 que apresentavam texto completo disponível, 
correspondentes ao tema proposto, incluindo os estudos transversais, revisões 
sistemáticas com ou sem metanálise e as dissertações. Resultados: Em relação 
aos fatores de risco sistêmicos a HMI, no período pré-natal apareceram o uso de 
medicamentos, além de doenças sistêmicas e alguns hábitos comuns durante a 
gestação. No perinatal foi observado o parto prematuro, o baixo peso ao nascer 
e o parto prolongado. Já no período pós-natal os fatores vistos foram doenças 
na primeira infância e ocorrências de febre alta. Considerando que em 
aproximadamente 38,5% e 46,2%, respectivamente, parto prematuro e baixo 
peso ao nascer apresentaram-se como os fatores de risco de maior prevalência 
nos artigos. Conclusão: A partir dos estudos revisados, conclui-se que há 
muitos fatores de risco sistêmicos relacionados à HMI e que esses podem 
aumentar as chances do desenvolvimento da doença, porém, não é considerada 
uma relação de causa-efeito. 

Palavras-chave: Desmineralização dentária, Molares. 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS VIRTUAIS NO 
PLANEJAMENTO DE CIRURGIAS ORTOGNÁTICAS 

Evaldo Henrique Pessoa da Costa¹, Luís Felipe Barbosa da Silva¹, Luana 
Amorim Morais da Silva¹, Gabriel Gomes da Silva¹, Daniel Felipe Fernandes 
Paiva², Juliana Campos Pinheiro³. 

¹Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

²Cirurgião-dentista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

³Cirurgiã-dentista, Mestre em Patologia Oral, Doutoranda em Ciências 
Odontológicas, Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 

Introdução: A cirurgia ortognática tem por finalidade corrigir deformidades 
dentoesqueléticas, melhorando a estética e função do paciente. Portanto, é 
necessário realizar um planejamento preciso do tratamento a ser realizado. 
Objetivo: Apresentar as vantagens da utilização de tecnologias virtuais no 
planejamento de cirurgias ortognática comparadas aos métodos convencionais. 
Metodologia: Foi efetuada revisão integrativa da literatura através de uma busca 
nas bases de dados Pubmed, Lilacs, BVS, incluindo artigos de idioma português 
e inglês. Os descritores: “Cirurgia ortognática”, “Cirurgia assistida por 
computador”, “Procedimentos cirúrgicos ortognáticos” foram selecionados com 
base em busca feita nos Descritores em Ciências da Saúde. Resultado: Os 
softwares de planejamento virtual são úteis na previsão de resultados, precisão 
e diminuição do tempo, planejamento e na cirurgia. O planejamento 3D 
possibilita aumentar a estrutura anatômica e interagir com a estrutura óssea, sem 
alterar a precisão das imagens e medidas. Ainda, destacam-se como vantagens 
de sua utilização o tempo de trabalho reduzido e a confecção de guias cirúrgicos 
que auxiliam no procedimento, assim como avaliação satisfatória dos resultados 
pós-operatórios. Conclusão: A aplicação dessa metodologia nos casos 
supracitados apresenta vantagens e desvantagens a serem balanceadas. 
Portanto, é necessário que essas tecnologias se tornem mais barateadas e 
fáceis no quesito da usabilidade. Bem como, é importante ressaltar que 
tecnologias simuladoras dos tecidos moles com maior precisão são de extrema 
importância para que o planejamento cirúrgico seja satisfatório. 

Palavras-chave: Cirurgia ortognática, Cirurgia assistida por computador, 
Procedimentos cirúrgicos ortognáticos. 
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CONCEITOS ATUAIS EM EXODONTIA ATRAUMÁTICA: 
REVISÃO DE LITERATURA 
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Paiva², Juliana Campos Pinheiro³. 
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³Cirurgiã-dentista, Mestre em Patologia Oral, Doutoranda em Ciências 
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Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 

Introdução: O advento da tecnologia proporcionou o surgimento de técnicas de 
exodontia atraumática, com o intuito de preservar o tecido ósseo e possibilitar a 
redução dos traumas ao paciente, proporcionando uma maior viabilidade clínica, 
embora essas técnicas sejam pouco utilizadas. Objetivo: O objetivo deste 
estudo é abordar as técnicas atuais mais aplicadas na exodontia atraumática, 
bem como evidenciar suas vantagens e investigar sua viabilidade clínica em 
detrimento dos processos mais convencionais. Metodologia: Foi realizada uma 
revisão da literatura composta por artigos científicos publicados, prioritariamente, 
nos anos de 2013 a 2019 indexados nas bases de dados: Pubmed/Medline, 
Lilacs e Google Scholar. A busca dos artigos foi realizada nos idiomas português 
e inglês, utilizando-se as palavras “dental extraction”, “conventional extraction” e 
“atraumatic extraction”. Resultados: Os resultados foram obtidos por meio da 
comparação entre os métodos de exodontia atraumática e convencional. Assim, 
é possível considerar que a exodontia atraumática apresenta uma ótima 
viabilidade clínica, tendo como resultado significativo a estrutura alveolar e 
rebordo ósseo sem traumas físicos e fraturas, condições as quais se tornam 
presentes no método convencional devido à intensidade de força necessária 
utilizando o tradicional fórceps. Conclusão: A exodontia atraumática sustenta 
grande potencial clínico, tendo em vista a proposta de amenizar danos ao 
paciente sob cirurgia. Sobretudo, por ser uma tecnologia recentemente 
aprimorada e não vastamente estudada, há complicações no acesso e no custo, 
ocasionando, portanto, a necessidade de mais pesquisas, visando melhorar 
cada vez mais o produto. 

Palavras-chave: Exodontia, Cirurgia oral, Odontologia.  
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CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CABEÇA E PESCOÇO E O 
FATOR DE TRANSCRIÇÃO SOX2: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DA LITERATURA. 
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Ferreira da Silva Filho1, Giuliana Moura Luz Cordeiro Brasil1, Gabriella Peixoto 
de Araújo Soares1 Daniel Felipe Fernandes Paiva2 
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2Cirurgião-dentista pela UFRN – NATAL/RN 

Introdução: O carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECP) é um tipo 
de tumor maligno bastante comum no mundo, que possui taxas de sobrevida 
preocupantes. Portanto, a descoberta de biomarcadores para detecção precoce 
e determinação do prognóstico pode auxiliar no tratamento da doença. Objetivo: 
Analisar o papel do SOX2 como preditor prognóstico para o CECP através de 
taxas de sobrevida e variáveis que influenciam o desfecho clínico. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados 
BVS, PUBMED, Web of Science e SCOPUS, a partir da estratégia “SOX2 AND 
(oral squamous cell carcinoma OR head and neck squamous cell carcinoma) 
AND (prognosis OR aggressiveness)”, que resultou em 122 estudos. 
Inicialmente a seleção foi feita por título e resumo, e, posteriormente, por meio 
de leitura na íntegra. A amostra final foi composta por 19 artigos. Resultados: 
Os dados de sobrevida demonstraram divergência entre os trabalhos: 10 
estudos concluíram que a maior expressão de SOX2 associa-se a bom 
prognóstico, sendo que 2 desses não foram estatisticamente significativos, 
enquanto 8 concluíram o oposto. 1 artigo não apontou relação entre esses 
fatores. A respeito do silenciamento em linhagem de células, os resultados dos 
estudos foram contrastantes, mostrando, no entanto, mais resultados que 
associaram o silenciamento de SOX2 a efeitos benéficos para o combate ao 
tumor. A maioria dos estudos observaram SOX2 associado à ausência de 
metástase, enquanto as evidências de sua associação com marcadores 
mesenquimais e epiteliais permaneceu controversa, não sendo conclusivo para 
associar à transição epitelial mesenquimal. Dados sobre radioterapia associaram 
expressão alta do fator de transcrição a melhor reação ao tratamento e linhagem 
de células cancerígenas com menor sobrevida. Em relação a variáveis do tumor, 
SOX2 em alta expressão foi mais associado ao maior grau histopatológico, 
estágios iniciais, e menores tamanhos, porém com controvérsias entre estudos. 
Conclusão: Os achados clínicos apontam relações existentes entre SOX2 e o 
CECP, todavia, não de forma conclusiva. Assim, a literatura não respalda o uso 
do fator de transcrição como preditor prognóstico, reforçando a necessidade de 
elucidar os mecanismos e vias moleculares através das quais ele influencia a 
progressão do câncer. 

Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas; Prognóstico; Fatores de 
Transcrição SOX. 
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Introdução: O nascimento de bebês prematuros e com baixo peso está 
associado a elevada taxa de mortalidade após o parto, esses bebês também 
correm maior risco de apresentarem sequelas como paralisia cerebral, cegueira 
e dificuldades de aprendizado, tornando esse problema um dos mais relevantes 
em obstetrícia. Sendo assim, é de suma importância a busca por fatores causais 
e de risco para tais complicações, e suas associações aos cuidados 
odontológicos. Objetivos: Fornecer uma revisão geral da literatura buscando 
associar as doenças periodontais como um novo fator de risco para o parto 
prematuro e nascimento de bebês com baixo peso, levando em consideração 
que se tratam de processos infecto-inflamatórios. Metodologia: Uma pesquisa 
manual foi realizada a partir das referências dos estudos relevantes encontrados 
nas buscas eletrônicas, bem como em bancos de dissertações e teses. Os 
trabalhos obtidos foram analisados quanto ao seguinte critério de inclusão: 
estudos relacionando as doenças periodontais e gestantes, ao todo foram 
selecionados 22 trabalhos publicados entre 2008 e 2016, os 10 considerados 
mais relevantes foram incluídos nesta revisão. Resultados: Devido ao aumento 
precoce de mediadores químicos inflamatórios, as doenças periodontais ganham 
destaque e podem ser vistas como uma das infecções responsáveis por metade 
das complicações obstétricas sem causa definida, dentre elas, o parto pré-termo. 
Os tecidos periodontais inflamados liberam significativa quantidade de citocinas 
pré-inflamatórias como IL-1B, IL-6, PGE2 e TNF-a que podem surtir efeitos 
sistêmicos importantes no hospedeiro, como também estão relacionados ao 
início do trabalho de parto. Por tanto, uma gestante que possua uma doença 
periodontal em curso, corre o risco de ter aumentado em um nível crítico essas 
citocinas podendo desencadear o parto prematuro, trazendo entre outras 
consequências para o bebê, o baixo peso ao nascer. Conclusão: A literatura 
reporta que as doenças periodontais podem representar um risco potencial para 
a unidade fetal-placentária, pois servem como reservatórios para 
microrganismos capazes de se locomover através das vias linfáticas e 
hematogênicas podendo chegar até o feto, e também pela liberação de 
mediadores inflamatórios que podem acelerar o trabalho de parto em um período 
indesejado.  
Palavras-chave: Doenças Periodontais, Trabalho de Parto Prematuro, Recém-
Nascido. 
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Introdução: Pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) 
possuem, normalmente, dificuldade de comunicação verbal e interação social, 
além de exibirem comportamentos repetitivos e restritivos. Essa realidade pode 
influenciar sua saúde bucal, uma vez que a expressão dos sentimentos e 
vontades são um entrave na relação com o Cirurgião-Dentista. Esse fato suscita 
ao profissional a necessidade de um conhecimento mais amplo, sobre essa 
condição, o que irá permitir a assistência odontológica de maneira adequada. 
Objetivos: Revisar a literatura acerca da condição de saúde bucal e das técnicas 
de condicionamento odontológico para pacientes com TEA. Metodologia: Por 
meio da base de dados PubMed, foram utilizados os descritores 
“autismspectrumdisorder”, “dental care” e “oral health”, na busca de artigos em 
inglês,publicados entre 01/2015 e 05/2020. Foram encontradas 257 publicações, 
das quais os estudos de revisão de literatura, relatos de caso e protocolos foram 
excluídos da avaliação, sendo 44 pesquisas selecionadas no total. Resultados: 
Pacientes com TEA apresentam elevada prevalência de cárie, biofilme e cálculo 
dental, com histórico frequente de exodontia e prática de bruxismo. 
Autoprovocam traumas na mucosa bucal e possuem hábitos alimentares 
cariogênicos. Possuem dificuldade em realizar a escovação e, muitas vezes, não 
recebem auxílio durante o procedimento. O Cirurgião-Dentista deve manter uma 
relação clara e de confiança com os pais e cuidadores da criança, assim como 
deve instruir sobre a importância do cuidado bucal e como realizá-lo em casa, 
desde o nascimento da criança. No consultório, o profissional deve flexibilizar o 
atendimento e elaborar estratégias para o preparo e colaboração do paciente, 
diminuindo sua ansiedade, dor e desconforto. Dessa forma, apresentar imagens 
e usar recursos audiovisuais facilitam a comunicação e tornam o paciente mais 
receptivo à consulta, progredindo o tratamento de forma mais rápida. Padronizar 
as ações em todos os atendimentos também é muito válido, uma vez que 
pacientes com TEA apresentam uma rotina própria. Conclusão: O que se 
percebe é que o tratamento de pacientes com TEA deve ser individualizado, 
adequando-se à necessidade de cada paciente. Além disso, a colaboração da 
família é de extrema importância para a manutenção da qualidade da saúde 
bucal do paciente. 
Palavras-chave: Autism Spectrum Disorder, Dental Care, Oral Health 
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ABORDAGEM MINIMAMENTE INVASIVA NO TRATAMENTO DE 

FLUOROSE DENTAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

Igor Campos Guimarães 1*Lavínea Silva de Lima 1Isabelle Cristinne Silva da Paz 1 

Lara Martins Araújo 1Ligiane Campos Bellose 2Maria das Graças Afonso Miranda 

Chaves 1 

1Universidade Federal de Juiz de Fora 

2Especialista em Dentística pela Universidade de São Paulo - campus Bauru 

Introdução: A fluorose dentária é um distúrbio na amelogênese causado pela ingestão 
crônica de altas concentrações de flúor durante o período de formação dos germes 
dentários, que resulta em defeitos estéticos, e as manifestações clínicas vão desde 
manchas esbranquiçadas opacas até pigmentações amareladas ou castanhas, com 
perda de estrutura nos casos mais graves. A necessidade de tratamentos conservadores, 
especialmente quando relacionados a pacientes pediátricos, exige muito do Cirurgião-
Dentista quanto à melhor conduta clínica terapêutica. Objetivos: Revisar a literatura 
quanto a abordagens minimamente invasivas para o tratamento da Fluorose Dentária 
em pacientes pediátricos. Metodologia: Buscar na literatura os métodos minimamente 
invasivos mais utilizados para tratamento da fluorose, através das bases de dados 
Pubmed e Scielo, utilizando os descritores “dental fluorosis AND treatment” e “fluorose 
dentária AND tratamento”. Incluiu-se estudos nas línguas inglesa e portuguesa, 
publicados entre 2015 e 2020 e excluiu-se revisões de literatura, livros, protocolos, 
recomendações e diretrizes. Utilizou-se o protocolo de redação PRISMA. Resultados: 
Observou-se que os métodos de clareamento dental, da microabrasão, da microabrasão 
associada ao clareamento dental e o uso de resina infiltrativa são considerados, segundo 
as evidências científicas, procedimentos de mínima intervenção com resultados 
satisfatórios, podendo ser indicados em níveis leves e moderados de fluorose. A 
educação em saúde bucal e orientação dos pais e responsáveis acerca do controle da 
ingestão de fluoretos faz-se essencial. Conclusão: Uma vez estabelecido o diagnóstico 
de fluorose dentária, a abordagem minimamente invasiva para restabelecimento da 
estética, quando possível, é a conduta clínica mais adequada. A educação em saúde 
bucal deve ser prática constante do Cirurgião-Dentista a fim de orientar pacientes e 
responsáveis para a prevenção dessa patologia. 

Palavras-chave: “Fluorose Dentária”; ”Odontopediatria”; “Educação em saúde”. 

 

 

 

 



145 
 

ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA PACIENTES EM 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NO BRASIL - REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

Maria Eduarda Ferreira de Souza1*; Hanna Marrie Dantas Raposo da Câmara¹; 

Matheus Felipe de Medeiros Silva1; Georgia Costa de Araújo Souza2. 

1 Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN - CAICÓ/RN. 

2 Docente do Curso de Odontologia da UERN - CAICÓ/RN 

Introdução: A Odontologia hospitalar tem por objetivo intervir e tratar as alterações 

bucais juntamente com uma equipe multidisciplinar, visando uma melhora significativa 

no quadro do paciente, tanto os ambulatoriais como os internados em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI). O cirurgião-dentista em UTI pode atuar através do controle de 

doenças orais que porventura possam vir também a se tornar sistêmicas. Objetivos: 

Identificar a importância da integração do cirurgião-dentista à equipe hospitalar da 

unidade de terapia intensiva e os métodos de higienização bucal usados nos pacientes 

internados em UTI. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa de 

literatura. Os métodos aplicados incluíram artigos publicados nas bases 

Medline, SciELo, BBO e Lilacs, escritos na língua inglesa ou portuguesa, no período de 

2015 a 2019, com textos disponíveis online. Foram excluídos estudos cujo desfecho era 

UTI Neonatal, que apresentavam fuga do tema, artigos do tipo revisão, dissertações e 

teses.  Resultados: Após a análise dos estudos, 10 artigos foram selecionados. Pôde-

se observar a unanimidade dos autores a respeito da importância da atuação do 

cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar do hospital. Os métodos de higienização 

bucal utilizados nas UTIs não pareceram tão concisos em todos os estudos de modo 

que se observou a inexistência de um protocolo padrão a ser seguido pelas instituições, 

contudo 10 destes artigos trataram a clorexidina 0,12% como importante agente 

antimicrobiano para a desinfecção da cavidade bucal e oito citaram a pneumonia 

associada à ventilação mecânica como doença de maior acometimento no leito de UTI. 

Conclusão: A inclusão do cirurgião-dentista na UTI viabiliza a implementação de 

protocolos hábeis a prevenir tanto diversas manifestações sistêmicas quanto melhorar 

o bem-estar do indivíduo naquele ambiente, possibilitando inclusive a redução do tempo 

de internação e de gastos. 

Palavras-Chave: Unidades de Terapia Intensiva; Equipe Hospitalar de Odontologia; 

Saúde Bucal. 
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RADIOGRAFIA PANORÂMICA COMO INSTRUMENTO NA 

PREVENÇÃO DE AVC POR MEIO DA IDENTIFICAÇÃO DE 

CALCIFICAÇÃO CAROTÍDEA. 

César Antonio Araújo Melo1*, Nilton Freitas Medrado Filho1, Gabriela de 

Oliveira Martins1, Matheus da Silva Regis1, Lucas Dantas Pereira1, Pablo de 

Castro Santos2 

1 – Graduandos(as) do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN 

2 – Professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).   

Introdução: A radiografia panorâmica é comumente requisitada nas práticas do 
cirurgião-dentista (CD) para o planejamento de intervenções clínicas, como 
tratamentos ortodônticos, exodontias complexas, dentre outros. Entretanto, esse 
exame de imagem pode revelar achados além daqueles esperados no momento 
de sua solicitação, como calcificações em vascularização carotídea por placas 
de ateroma. Tal comprometimento é um dos principais fatores de risco para o 
acidente vascular cerebral (AVC) – doença que acomete cerca 100 mil pessoas 
por ano e é a segunda maior causa de morte no Brasil. Objetivo: Verificar o uso 
da radiografia panorâmica na identificação de calcificações carotídeas pelo CD, 
de modo a prevenir complicações cardiovasculares, como o AVC. Metodologia: 
Foi feita uma revisão sistemática por meio da busca dos descritores: Radiografia 
Panorâmica; Placa Aterosclerótica; Odontologia; Acidente Vascular Cerebral, 
bem como seus correspondentes em inglês nas Bases de Dados Biblioteca 
Virtual de Saúde, PubMed e SciElo, publicados entre 2010 e 2020. Foram 
selecionados, então, 19 artigos para a revisão da literatura. Resultados: Pela 
análise dos dados encontrados, conclui-se que, do total dos pacientes 
submetidos pelos estudos à radiografia panorâmica, as mulheres representavam 
mais diagnósticos de calcificação carotídea do que os homens. Ademais, 
verificou-se que a maior parte desses indivíduos não havia sido diagnosticada 
com ateromatose carotídea previamente, mas era sabidamente portadora de 
doenças cardiovasculares e alguns deles, inclusive, evoluíram com AVC. 
Observou-se que os CDs desses pacientes, apesar de conhecerem tal quadro 
clínico, desatentaram da avaliação dessas artérias durante a análise do exame 
radiográfico. Esse fato, possivelmente, decorre da não abordagem desse 
assunto em suas graduações. Conclusão: A partir dessa revisão, ratifica-se que 
a radiografia panorâmica, muito utilizada pelos CDs, pode contribuir para o 
diagnóstico da aterosclerose, e, assim, possibilitar o encaminhamento dos 
pacientes com tal alteração à assistência médica especializada, a fim de tratar a 
doença e prevenir suas possíveis complicações, como o AVC. Para isso, os CDs 
devem direcionar sua atenção não somente à análise das estruturas da cavidade 
oral, mas também dos tecidos adjacentes. 

Palavras-Chaves: Radiografia Panorâmica; Placa Aterosclerótica; Odontologia 
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RELAÇÃO ENTRE TRANSTORNOS MENTAIS, CONDIÇÃO 
SOCIOECONÔMICA E PERFIL DE SAÚDE BUCAL DE ADULTOS 

E IDOSOS 

Talita da Silva Pinto1, Matheus da Silva Regis1, Mariel Wagner de Holanda Lima1  

Sandro Alves Mourão1, Heloisa Pereira de Medeiros1 Isabela Pinheiro Cavalcanti 
Lima2 

1Acadêmicos de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

2Professora Dra. De Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte 

Introdução: Transtornos mentais (TM) são um vasto grupo de patologias 
psicossociais capazes de impactar negativamente a saúde física, qualidade de 
vida e desempenho pessoal do indivíduo nas esferas familiar, profissional, 
escolar e social. A partir disso, há toda uma preocupação e cuidados com relação 
a saúde geral desses indivíduos, assim como, na saúde bucal. O objetivo desse 
estudo é observar a relação entre transtornos mentais, condição socioeconômica 
e perfil de saúde bucal de adultos e idosos. Metodologia: trata-se de uma revisão 
bibliográfica com dados obtidos através de pesquisas na BVS (Lilacs, Scielo, 
Medline) e PubMed utilizando-se os descritores: Mental disorders, idoso, saúde 
bucal. Selecionaram-se 20 artigos, publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas 
inglês, português e espanhol. Resultados: os principais comprometimentos a 
saúde bucal em pacientes com transtornos mentais correspondem nos adultos 
o alto índice de CPO-D e índice periodontal comunitário, nos idosos, o alto índice 
de CPO-D também é encontrado, xerostomia, edentulismo e uso e necessidade 
de prótese. Tais alterações na saúde oral podem estar relacionadas a 
hipossalivação proveniente dos medicamentos, a baixa procura aos serviços 
odontológicos, a cognição a importância da escovação, baixa motivação para o 
auto cuidado e a baixa escolaridade. Conclusões: São vários os fatores que 
contribuem para o comprometimento da condição de saúde bucal de indivíduos 
com transtornos psiquiátricos, destarte, a necessidade de uma atenção maior a 
saúde bucal dessa população, para a promoção de qualidade de vida.  

Palavras - Chave: Mental disorders, idoso, saúde bucal 
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CIRURGIAS PIEZOELÉTRICAS E SUAS VANTAGENS  

Marcelo Augusto Amaro Vieira Pereira1, Lucas Dantas Pereira1, Camila Cristine 
Araújo de Oliveira1, César Antonio Araújo Melo1, Wellington Gabriel Silva de 
Almeida1, Pablo de Castro Santos2 

1 – Graduandos do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

2 – Docente Adjunto IV do Departamento de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

Introdução: O ultra-som piezelétrico promove um padrão vibratório linear 
com freqüência de 24,7 a 29,5 kHz, é três vezes mais potente que ultra-sons 
comuns e pode cortar tecidos altamente mineralizados. A piezocirurgia consiste 
na osteotomia viabilizada pela desagregação dos cristais de hidroxiapatita, uma 
vez que estes apresentam propriedade piezelétrica e deformam-se em um 
campo elétrico através das vibrações causadas pelas frequências ultrassônicas 
na ponta de corte do instrumento. Estas características possibilitam uma 
osteotomia com mínima injúria em tecidos moles adjacentes, membranas e 
tecidos nervosos, um fato relevante é que ao entrar em contato com tecidos não 
mineralizados o dispositivo cessa sua atividade de corte imediatamente. 
Objetivo: A pesquisa tem finalidade de evidenciar as vantagens de utilização do 
motor piezoelétrico em Cirurgias orais e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. 
Metodologia: Uma busca foi realizada nas bases de dados: SciELO (Scientific 
Eletronic Library Online) e PubMed (Literatura Internacional em Ciências da  
Saúde), com os seguintes descritores em inglês: “Electrical stimulation therapy”, 
“Piezosurgery” e “Osteotomy”, resultando em um levantamento bibliográfico de 
12 artigos, utilizados na construção cientifica por interesses e critérios que 
envolvem o tema. Resultados: A utilização de motores piezoelétrico nas 
cirurgias evidencia grandes vantagens, visto que, os tecidos moles são 
preservados devido a técnica cirúrgica, onde os cortes são realizados apenas 
em tecidos mineralizados, reduzindo assim o sangramento e permitindo uma 
maior visibilidade do campo operatório durante os procedimentos, os processos 
inflamatórios como edema e dor são amenizados pela preservação tecidual, 
realização de cortes menos invasivos, permitindo uma ótima opção de escolha 
na realização de Cirurgias e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Conclusão: A 
piezocirurgia agrega valores relativamente superior quando compara a cirurgias 
convencionais, possui características peculiares nos cortes seletivos, precisos e 
milimétricos, viabilizando um campo cirúrgico melhor pela diminuição de fluidos, 
estabelecendo a realização de uma cirurgia minimamente invasiva, e sendo 
considerada uma forma revolucionária em procedimentos cirúrgicos, assim 
concluímos que a piezocirurgia apresenta melhores resultados em comparação 
a instrumento cortante rotatório (broca). 

Palavras-chave: Terapia por estimulação elétrica; Piezocirurgia; Osteotomia. 
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REVASCULARIZAÇÃO PULPAR 

Lucas Dantas Pereira1, Arthur Barbosa Palmeira Limeira1, César Antonio 
Araújo Melo1, Hanna Marrie Dantas Raposa da Câmera1, Wellington Gabriel 
Silva de Almeida1, Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima2 

1 – Graduandos do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

2 – Docente Adjunto IV do Departamento de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

Introdução: Dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar apresentam-se 
como um desafio na terapia endodôntica pela presente fragilidade das paredes 
radiculares, sendo uma alternativa promissora de tratamento, a revascularização 
pulpar, que possibilita um maior controle infecioso dos canais radiculares, 
associado com a minimização dos instrumentos rotatórios e farta irrigação 
existente, facilitando assim, o possível término do desenvolvimento radicular. 
Evidências cientificas mostraram que histologicamente, após cirurgia de 
revascularização, a polpa completamente necrótica formou uma raiz completa, 
parede espessada e ápice da raiz fechada. Em alguns estudos, a polpa 
respondeu bem aos testes de sensibilidade pulpar o que não seria possível, ou 
no mínimo mais dificultoso, em outros meios de tratamento. A revascularização 
pulpar baseia-se na desinfecção dos canais radiculares, posteriormente na 
indução de um sangramento periapical, ocasionando o preenchimento do canal 
radicular devido a presença do coágulo sanguíneo, promovendo com isso a 
entrada de células indiferenciadas provindas da papila apical e constituintes de 
fatores de crescimentos presentes, eventualmente oriundos das plaquetas e 
dentina, dando-se início a formação de um novo tecido no interior do canal 
radicular. Objetivo: Evidenciar uma nova possibilidade de tratamento em dentes 
com necrose pulpar e rizogênese incompleta. Metodologia: Efetivou-se busca na 
plataforma PubMed, usando uma subsequência de palavras-chave, juntamente 
com o operador booleano AND resultando: (´´Regeneration`` AND ´´Dental Pulp 
Necrosis`` AND ´´Endodontics``). Em meio a literatura adquirida, obteve-se 98 
artigos, sendo selecionados 7 artigos, após os critérios de exclusão, sendo estes 
não correspondentes aos objetivos do estudo, artigos datados antes do ano de 
2016, excluindo-se também relato de caso, dissertações e capítulos de livros. 
Resultado: Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos e inúmeros protocolos 
foram propostos na literatura, porém, não há uma regra determinante acerca da 
melhor terapia medicamentosa intracanal e instrumentação mecânica a ser 
realizada na revascularização pulpar. Conclusão: A literatura evidencia 
resultados positivos quanto a este tipo de tratamento, o que impulsiona a 
realização do mesmo na substituição de tratamentos passados que não 
possuíam resultados satisfatórios como a revascularização. 
 
Palavras-chave: Regeneração; Necrose da Polpa Dentária; Endodontia.  
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ACUPUNTURA E CRÂNIOPUNTURA NO CONTROLE 

SINTOMATOLÓGICO DA DTM 

Lucas Dantas Pereira1, Arthur Barbosa Palmeira Limeira1, Camila Cristine 
Araújo de Oliveira1, Mariel Wágner Holanda Lima1, Nilton Freitas Medrado 
Filho1, Eduardo José Guerra Seabra2 

1 – Graduandos do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

2 – Docente Adjunto IV do Departamento de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

Introdução: A acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa que 
envolve a introdução de agulhas de metal em partes precisas do corpo do 
paciente para tratar doenças ou causar alívio temporário em determinada região 
do corpo. A DTM é considerada a causa mais comum de dor orofacial, com várias 
causas, onde a acupuntura pode ser coadjuvante no tratamento sintomatológico, 
consequentemente reduzindo a dor e os desconfortos associados a essa 
doença, ocasionando um reequilíbrio da energia muscular da região a ser 
tratada, a acupuntura possui diversas modalidades dentre elas a craniopuntura 
é uma alternativa viável de tratamento, que consiste na introdução das agulhas 
no couro cabelo até encontrar resistência em um ângulo de 30º, essa técnica 
pode ser utilizada como alternativa terapêuticas no tratamento da DTM. 
Objetivos: Realizar uma busca sistemática de ensaios clínicos que aborde a 
eficácia da acupuntura na terapia clínica da dor miofascial em pacientes com 
(DTM). Metodologia: Foi concretizada uma busca na plataforma PubMed, 
usando uma subsequência de palavras-chave em inglês, juntamente com o 
operador booleano AND, resultando: (Pain) AND (Acupuncture) AND 
(Temporomandibular Joint), com filtro de ensaio clinico e últimos 5 anos de 
publicação, procedendo no achado de 7 artigos, após leitura dos artigos e 
observância dos critérios de exclusão sendo estes que não compactuavam com 
objetivo da pesquisa, foi selecionado 6 artigos para a construção do resumo. 
Resultados: Apesar do pequeno tamanho das amostras e do acompanhamento 
a curto prazo dos estudos, resultados acupunturais demostram semelhanças 
entre o tratamento de grupos tratado com placa dentária, talas e outros meios e 
grupos tratados com acupuntura, evidenciando em alguns casos uma resposta 
mais rápida na redução da dor com o uso da acupuntura, além de ser mais 
cômoda essa forma de tratamento. Conclusão: Embora existam poucas 
evidências científicas para apoiar a eficácia, o tratamento com acupuntura reduz 
a dor, sintomas e sinais não disfuncional dos pacientes com DTM miofascial. 
Para verificar esses achados preliminares, são necessários ensaios clínicos 
mais controlados e randomizados em amostras maiores, neste campo de 
pesquisa para obter informações mais precisas e confiáveis. 
 
Palavras-chave: Dor; Acupuntura; Articulação temporomandibular. 
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BENEFÍCIOS DO ALECRIM (ROSMARINUS OFFICINALIS) 
COMO FITOTERÁPICO NA ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 
 

Vitor Nascimento Goes1, Júlia Tavares Palmeira1, Fabiana Larissa Santos de 
Medeiros1, Filipe de Oliveira Lima1, Antônio Pereira de Araújo Neto1, Maria 
Angélica Sátyro Gomes Alves2. 
 
1Academicos de odontologia na Universidade Federal de Campina Grande  
2 Professora do curso de odontologia na Universidade Federal de Campina Grande 

 
 
Introdução: é constante a busca por medicamentos para combater infecções de 
forma eficaz. Os medicamentos à base de plantas se apresentam como opções 
que, além de terem um grande potencial terapêutico, em geral possuem baixo 
custo. Dados da literatura mostram que o alecrim (Rosmarinus officinalis) 
apresenta atividade antimicrobiana. Objetivo: através da literatura existente, 
verificar se o R. officinalis possui propriedades terapêuticas e antimicrobianas 
em condições patológicas da cavidade oral, podendo ser utilizado para 
tratamentos de infecções da boca. Metodologia: as bases de dados 
empregadas para o rastreamento foram: Scientific Eletronic Library Online 
(SCIELO) e PubMED, utilizando-se os seguintes descritores: “Alecrim” 
“Rosmarinus officinalis”, “Ação antimicrobiana”, “aplicação na Odontologia”, 
“Fitoterapia na Odontologia”, isolados ou em combinação, em português e inglês. 
Os estudos foram analisados quanto ao ano de publicação, periódico de 
publicação e resultados encontrados. Resultados: dentre as pesquisas 
avaliadas, somente 3 não apresentaram resultados significativos quanto a sua 
ação antimicrobiana. Nos demais estudos, foi constatado sua eficiência contra 
fungos, bactérias, agentes virais e na inibição da formação do biofilme oral. 
Conclusão: a literatura aponta a eficácia do R. officinalis como antimicrobiano 
em relação a fungos e bactérias patogênicos da boca, tendo uma aplicação 
clínica no tratamento e prevenção de afecções da cavidade bucal. 
 
Palavras-chave: Fitoterapia; Rosmarinus; Odontologia. 
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FATORES ETIOLÓGICOS DA HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-
INCISIVO (HMI): REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

Eloísa Cesário Fernandes¹*; Mauro Bezerra do Nascimento Júnior¹; Micássio 
Fernandes de Andrade²; Ana Clara Soares Paiva Tôrres³; Patrícia Bittencourt 

Dutra dos Santos³. 

¹ Pós-Graduandos pelo Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade 
da UERN – MOSSORÓ/RN.  

² Docente do curso de Pós-Graduação da UERN – MOSSORÓ/RN. 

³ Docentes do curso de Odontologia da UERN – CAICÓ/RN. 

Introdução: A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) consiste numa alteração 
qualitativa do esmalte de origem sistêmica que envolve de 1 até 4 primeiros 
molares permanentes podendo também atingir incisivos permanentes. 
Objetivos: Avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre os fatores 
etiológicos associados à HMI. Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa 
da literatura a partir de pesquisa nas bases de dados Pubmed, Web of Science, 
Scopus, Lilacs e Scielo, no mês de abril de 2020; escritos em português, inglês 
e espanhol. Utilizou-se os descritores “Dental enamel hypoplasia”, “Tooth 
Demineralization”, “Molar”, “Incisor” e “Etiology”. Inicialmente, obteve-se um 
quantitativo de 673 publicações, após avaliação criteriosa a amostra final 
constou de 19 artigos. Resultados: Influência genética, condições ambientais 
como, renda familiar, problemas durante o parto e de saúde durante os 3 
primeiros anos de vida da criança são fatores associados à HMI. Conclusão: 
Problemas que acometem a criança nos 3 primeiros anos de vida e alterações 
genéticas estão associadas à HMI. 

Palavras-chave: Desmineralização do Dente, Molar, Etiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO 

DA DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOIDRÓTICA. 

MOREIRA, Amanda de Almeida Prazeres1 MARQUES, Suzie Clara da Silva1 

SOUZA, Eloiza dos Santos Luciano2 LIMA, Ramon Rodrigues3 

1 Graduanda em Odontologia, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

2 Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de João Pessoa – UNIESP 

3 Pós – graduando em Prótese Dentária, COESP, João Pessoa – PB 

INTRODUÇÃO: As Displasias Ectodérmicas (DE) abrangem um grupo de 

alterações hereditárias que afetam as estruturas derivadas do ectoderma. A 

Displasia Ectodérmica Hipoidrótica (HED) é a manifestação mais comum dessa 

condição genética, sendo caracterizada pela tríade clássica: hipotricose, 

hipoidrose e hipodontia/anodontia. A herança desse distúrbio é de caráter 

autossômico recessivo ligado ao cromossomo X. Diante dos efeitos dentários da 

HED, é preciso que o cirurgião-dentista (CD) conheça a síndrome e suas 

características, sendo capaz de diagnosticar e intervir da melhor maneira. 

OBJETIVOS: Expor a importância do CD no diagnóstico da HED, abordando os 

seus principais sintomas, bem como os tratamentos odontológicos viáveis e sua 

influência na qualidade de vida do indivíduo. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão de literatura embasada na interpretação de dados, em que foram 

utilizadas como bases de buscas as plataformas digitais LILACS, PubMed e 

Science Direct. RESULTADOS: A HED caracteriza-se por: Hipotricose, redução 

no número de pelos do couro cabeludo e do corpo; Anidrose/Hipoidrose, 

ausência/redução das glândulas sudoríparas, comprometendo a transpiração e 

levando a um quadro de hipertermia; e Hipodontia/Anodontia, agenesia, 

parcial/total, de dentes que pode afetar tanto a dentição decídua como a 

permanente. Além disso, a morfologia dentária também é alterada, tendo forma 

cônica e pontiaguda. Nota-se que tais desordens são decisivas no diagnóstico 

da síndrome. Assim, observa-se que o CD é um dos primeiros profissionais 

procurados pelo portador da condição genética e seu núcleo familiar, tendo como 

principal queixa a ausência de dentes. Logo, é necessário que esse consiga 

diagnosticar a DEH a fim de que a terapêutica multidisciplinar possa ter início. O 

tratamento odontológico visa a reabilitação oral do paciente. Dentre os 

procedimentos viáveis, destacam-se: Uso de aparelhos ortodônticos, próteses e 

implantes osseointegrados, após cessado o período de crescimento. Essa 

assistência é fundamental na vida do indivíduo, considerando seus efeitos 

estéticos (e sua influência positiva no processo de socialização), bem como 

funcionais. CONCLUSÃO: Conclui-se que o CD deve possuir conhecimento 

sobre a HED e suas repercussões clínicas, dado a sua importância no 

diagnóstico da anomalia, visto que esse é o primeiro profissional a ser procurado 

pelo portador da síndrome, segundo as evidências. 

PALAVRAS – CHAVES: Displasia Ectodérmica; Reabilitação Bucal; Anodontia. 
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O USO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA ACELERAÇÃO 

DA MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA 

Lara Victoria Dittz de Abreu Costa1, Caroline Rodrigues Thomes1, Fernando 

Polezel Scardua1, Jheneffer Carleto Borsoi Pacheco1, Paula Ramos Ballista2, 

Maria Christina Thomé Pacheco3. 

Acadêmicos do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo1, Professora Voluntária do Departamento de Clínica Odontológica da 

Universidade Federal do Espírito Santo2, Professora do Departamento de 

Clínica Odontológica da Universidade Federal do Espírito Santo3. 

Introdução: A movimentação ortodôntica normalmente é realizada com o uso 
de aparelhos ortodônticos, porém, com o tempo, os ortodontistas perceberam 
que existe uma necessidade em buscar técnicas coadjuvantes indolores e não 
invasivas que aceleram essa movimentação, diminuindo o tempo de trabalho e 
aumentando a adesão ao tratamento. Um desses recursos complementares é a 
Terapia a Laser de Baixa Intensidade (LLLT, no inglês), que possui propriedades 
terapêuticas incluindo capacidade de reduzir a inflamação, modular o 
metabolismo tecidual e acelerar a reparação tecidual. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do laser de baixa intensidade de diodo na aceleração da 
movimentação ortodôntica. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 
narrativa baseada em artigos publicados em inglês e português entre 2012 e 
2020 das bases de dados Bireme e PubMed, utilizando os descritores “Laser” e 
“Movimentação Ortodôntica”. Os critérios de exclusão utilizados basearam-se 
nos artigos com testes realizados em animais e com o uso do laser para outras 
finalidades, por exemplo, o controle da dor. Resultados: A maioria dos estudos 
ao utilizar o laser de diodo relatou redução da dor, intensificação da remodelação 
óssea e síntese de colágeno (principal proteína da matriz óssea), acelerando o 
resultado. Essa aceleração na movimentação ortodôntica ocorre devido ao 
aumento da proliferação de osteoblastos no lado da tensão e de osteoclastos no 
lado da compressão. Pesquisas também indicaram que há um aumento 
significativo na quantidade total de movimentação dentária quando utilizada 
menor densidade energética (5–8 J/cm2) em comparação ao uso de valores mais 
altos (20–25 J/cm2). Porém, há controvérsias quanto ao protocolo a ser 
empregado, visto que depende do tipo de tecido, do objetivo, do comprimento de 
onda, da densidade de energia, da quantidade de aplicações, do tipo de laser e 
do tempo de aplicação. Conclusão: O laser de baixa intensidade de diodo é 
eficaz como um recurso auxiliar na movimentação ortodôntica e apresenta-se 
promissor, entretanto, são necessários mais estudos com metodologias 
padronizadas para identificar o protocolo clínico mais eficaz com essa finalidade.  
 
Palavras-chave: Laser, Movimentação Ortodôntica, Ortodontia  
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RELAÇÃO DO NERVO TRIGÊMEO COM A ODONTOLOGIA: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Khalydia Oliveira Aby Faraj¹, Gabriel Gomes da Silva1, Luís Felipe Barbosa da 

Silva1, Jabes Gennedyr da Cruz Lima2, Glória Maria de França3, Juliana 

Campos Pinheiro3. 

1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UFRN – NATAL/RN. 

2Cirurgião-dentista graduado pela UFRN – NATAL/RN. 

3Discente do programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da 

UFRN – NATAL/RN.  

Introdução: Na odontologia o nervo trigêmeo e seus ramos estão relacionado a 

importantes eventos, como, temperatura, dor, pressão, sensibilidade dos dentes 

e a mastigação. Objetivo: relacionar a anatomia e topografia do nervo trigêmeo 

com as práticas clínicas odontológicas, assim como, as suas principais 

enfermidades. Metodologia: Trata-se de um artigo de revisão de literatura, 

desenvolvida através de um levantamento bibliográfico nas bases de dados 

Scielo e PubMed. Foram selecionados artigos publicados entre 2010 até 2020.  

Resultados: Foi observado que diversas disfunções e processos patológicos 

estão relacionados com o nervo trigêmeo, como reflexo trigêmino‐cardíaco, 

lesão de ramos em cirurgias ortognaticas, retrofluxo de anestésico local aplicado 

sobre os ramos do trigêmeo, síndrome de Sturge-weber, síndrome de Parry-

Romberg, síndrome do ardor bucal, bruxismo, disfunção temporomandibular 

(DTM). Conclusão: A anatomia do nervo trigêmeo pode estar relacionado com 

diversas patologias, sindrômicas ou não, que acometem o terço médio e inferior 

da face, mucosa intrabucal, dentes e a articulação temporomandibular, podendo 

muitas vezes ser confundida com outras doenças. Portanto o conhecimento 

acerca dessa estrutura, bem como das suas relações anatomoclinicas com as 

diversas doenças deve ser alvo de novas pesquisas na odontologia. 

Palavras-chave: Trigeminal nerve; Anatomy; Odontology; Patologia. 
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O USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA PACIENTES 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA 

ODONTOPEDIATRIA 
 
Morgana de Oliveira Brandão1, Thiago Batista do Nascimento2. 
 
1 Graduanda do Curso de Odontologia do Centro Universitário Euroamericano - 
UNIEURO, Brasília/DF, Brasil. 
2 Área de Endodontia, Setor de Odontologia, Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais – Universidade de São Paulo (HRAC / USP) - Bauru/SP, 
Brasil.  
 
Introdução: As alterações comportamentais advindas do Transtorno do 
Espectro Autista estão presentes desde idades muito precoces, tipicamente 
antes dos três anos de idade. Estes comportamentos atípicos são caracterizados 
por dificuldades na interação social, déficit na comunicação verbal e não verbal, 
comportamentos repetitivos, estereotipias, interesses restritos e alterações 
sensoriais. Objetivos: Apontar as tecnologias assistivas que podem auxiliar no 
atendimento desses pacientes, bem como demonstrar de quais formas podem 
facilitar o atendimento. Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura com 
busca bibliográfica nas bases de dados Scielo, PubMed e Google Scholar, 
utilizando-se os descritores “Tecnologias assistivas”, “Saúde bucal” e Transtorno 
do Espectro Autista”. Foram encontrados 29 artigos e utilizados 16 para a 
formação deste trabalho.  Como critérios de inclusão foram selecionados artigos 
em português e inglês, disponíveis de modo completo e publicados entre os anos 
2013 e 2020. Critérios de exclusão foram monografias, teses de mestrado e 
doutorado e artigos incompletos. Resultados: Foram encontrados na literatura 
tecnologias assistivas eficientes para intervenções comportamentais de 
pacientes autistas na odontopediatria, como aplicativos para smartphones ou 
tablets que contém vídeos explicativos ou jogos educativos sobre a higienização 
bucal, sendo grandes facilitadores da aprendizagem e autocuidado destes 
pacientes; Mídias digitais para a exibição de histórias sociais com a intenção de 
ajudar a criança a entender a rotina de atendimento odontológico, desde o 
momento em que sai de casa até a finalização dos procedimentos pelo dentista, 
evitando surpresas que possam desencadear uma crise, e o uso de videogame 
portátil, óculos de realidade virtual e televisores com filmes, desenhos ou vídeos 
da preferência do paciente ou relacionados com a conduta odontológica como 
técnicas de distração, reduzindo o medo e ansiedade deste paciente. 
Conclusão: É evidente que as tecnologias assistivas utilizadas em conjunto com 
as abordagens tradicionais ajudam a aumentar a cooperação do paciente, bem 
como diminuir o medo, estresse e ansiedade. Portanto, o cirurgião-dentista deve 
ter conhecimento sobre a aplicabilidade dessas tecnologias, bem como suas 
indicações e contraindicações, resultando em uma abordagem mais tranquila, 
segura, atraumática e eficiente para esses pacientes em questão.   
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Tecnologias asssistivas. 
Odontologia.  
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A ESTRATIFICAÇÃO DE COR DE RESINAS COMPOSTAS PARA 
REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO 

 
Emilly Bezerra Campos¹; Álvaro Henrique Moura Fonsêca dos Santos ¹; João 
Pedro de Almeida Santos¹; Pietra Fernanda Guerra Castim Pimentel ¹; Cláudia 
Cristina Brainer de Oliveira Mota ². 
 
¹Discente de Odontologia, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-
UNITA), Caruaru-PE 
²Docente de Odontologia, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-
UNITA), Caruaru-PE 
 
Introdução: A estética é um fator crucial na determinação do sucesso de 
procedimentos restauradores em odontologia, especialmente no tocante à 
seleção de cor e características ópticas das resinas compostas. Há uma 
evolução constante dos materiais restauradores, associada ao emprego de 
novas técnicas visando a excelência na forma, função e estética das 
restaurações adesivas, haja vista que, quanto mais imperceptíveis as 
restaurações, mais harmônico e natural é considerado o sorriso. Nessa 
perspectiva, a estratificação da cor de resinas compostas é essencial nos 
tratamentos restauradores estéticos, ao mesmo tempo que constitui um desafio 
para muitos profissionais de odontologia. Objetivo: Discutir a importância da 
estratificação de cor em restaurações estéticas em resina composta e sua 
relação com a harmonia do sorriso. Metodologia: Foi revisada a literatura a 
partir de artigos publicados nas bases de dados PubMed e LILACS nos últimos 
10 anos, sem restrição de idiomas, utilizando como descritores: “resinas 
compostas”, “estética dentária” e “cor”. Resultados: As restaurações em resina 
composta constituem uma alternativa eficaz e de baixo custo, se comparada às 
cerâmicas, dotadas de características ópticas e cores variadas que, somadas às 
propriedades mecânicas, asseguram efeitos positivos ao tratamento. A correta 
escolha de cor e a técnica restauradora apresentam resultados satisfatórios na 
resolução de problemas, segurança estética e satisfação do paciente. Os 
incrementos de resina devem ser inseridos de acordo com as características 
ópticas de cada região anatômica a ser restaurada, respeitando a opacidade 
(dentina) e a translucidez (esmalte), além de atributos como fluorescência, 
opalescência, cor e translucidez. Essas variações ocorrem terço a terço no 
sentido cervico-incisal, e também no sentido vestibular-lingual/palatina. 
Conclusão: A estratificação de cor é crucial na otimização dos resultados 
estéticos de restaurações em resina composta para dentes anteriores, visando 
devolução de forma e beleza e cores com o máximo de naturalidade. Por essa 
razão é fundamental o conhecimento do cirurgião-dentista não apenas sobre 
anatomia dentária, mas também sobre as interações dos tecidos dentários com 
a luz e seus impactos na estética de cores.  
 
Palavras-chave: Resinas compostas, Estética dentária, Cor. 
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DOENÇA PERIODONTAL E HALITOSE: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

 
João Lucas de Medeiros Júnior¹, Isabel Cristina da Silva Costa¹, Tereza 
Victória Fernandes Pereira¹, Bruna Aquino de Morais¹, Juliana Carvalho Sá², 
Bruna Rafaela Martins dos Santos²  
¹Acadêmico do Curso de Odontologia/Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte 
²Cirurgiã-dentista; Professora do Curso de Odontologia/ Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte 
 

Introdução: A halitose é caracterizada por um odor desagradável emitido pela 

boca ou pelas narinas, popularmente conhecida como mau hálito. Apesar de ser 

uma condição de origem multifatorial, a grande maioria dos casos de halitose 

estão associados a alterações bucais, incluindo as doenças periodontais. 

Objetivos: Nesse contexto, este trabalho objetivou realizar uma revisão de 

literatura sobre a influência da doença periodontal na halitose. Metodologia: Foi 

realizada uma pesquisa nas seguintes bases de dados: Medline, Lilacs, BVS e 

BBO, buscando-se por trabalhos científicos de 2015 a 2020, usando os seguintes 

descritores de assunto: “periodontal diseases” and “halitosis”, deu-se preferência 

aos escritos em português e inglês, assim, foram encontrados 41 artigos sendo 

selecionados 7 trabalhos. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados e a 

ausência da relação entre halitose e doenças periodontais no título e no resumo. 

Resultados: Desses 7 trabalhos selecionados, a disbiose na cavidade bucal é 

um dos pontos mais importantes, sendo gerada mediante um desequilíbrio de 

bactérias neste meio, podendo ocasionar o desenvolvimento das doenças 

periodontais, formação e liberação de odorivetores, causando a halitose. 

Ademais, o biofilme disbiótico é originado quando há um desequilíbrio na 

microbiota bucal a qual é categorizada por um aumento de patobiontes 

comparado aos microrganismos comensais. São múltiplos fatores responsáveis 

por ocasionar isso, como: a redução de fluxo salivar, má escovação, biofilme 

lingual e periodontal. Logo, o biofilme é a principal fonte de compostos sulfurados 

voláteis (CSVs) e também fonte de periodontopatógenos. Conclusão: As 

doenças periodontais contribuem para o desenvolvimento da halitose mediante 

vários fatores intrínsecos como a disbiose, número e profundidade das bolsas 

periodontais, tendência de sangramento dessas bolsas e quantidade de 

revestimento na língua. Além disso, a inflamação no tecido periodontal é capaz 

de gerar CSVs principais responsáveis pelo odor desagradável. Percebeu-se, 

também, uma correlação entre a limpeza profissional dos dentes, aplainamento 

radicular e as instruções adequadas de higienização da cavidade oral na redução 

dos CSVs e consequentemente da halitose.  

Palavras-chave: Doenças Periodontais, Halitose, Gengivite. 
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EFICÁCIA DA TOXINA BOTULÍNICA NO TRATAMENTO DO 
BRUXISMO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

 
Denise Milena de Moura Silva¹ Bruna de Siqueira Brasiliano¹ Anderson Christian Ramos 
Gonçalves² Camila Holanda Cavalcante Matos3 Renata Cordeiro de Godoy Miranda3 Raline 
Mendonça dos Anjos4  

1 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA. 
2 Discente do curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 
3 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC. 
4 Docente do curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 
 

INTRODUÇÃO: A toxina botulínica é uma neurotoxina amplamente utilizada na 
odontologia, seja em fins terapêuticos, cosméticos ou estéticos. Nos últimos 
anos, houve uma tendência crescente no uso desta substância no tratamento do 
bruxismo, especificamente a toxina botulínica tipo A (BTX-A), devido sua 
capacidade de diminuir a atividade muscular periférica, os níveis de dor e a força 
oclusal máxima gerada por tal distúrbio. Diante disso, é importante que Cirurgião-
dentista tenha conhecimento a respeito da aplicação da BTX-A no tratamento do 
bruxismo. OBJETIVOS: Identificar na literatura a eficácia da aplicação da BTX-
A no tratamento do bruxismo. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de 
literatura narrativa com análise qualitativa, a qual foi desenvolvida mediante 
estratégia de busca nas bases de dados LILACS, PubMed e SciELO, utilizando 
os DeCS: “toxinas botulínicas”, “bruxismo” e “reabilitação”. O critério de inclusão 
foi determinado por publicações no idioma espanhol, inglês e português, com 
limite temporal dos últimos 5 anos e que apresentavam objetivos condizentes ao 
tema proposto. RESULTADOS: O bruxismo é um distúrbio de etiologia 
multifatorial que afeta os músculos da mastigação, é caracterizado como hábito 
parafuncional, diurno ou noturno, repetitivo, o qual altera os movimentos orais 
normais, causando o ranger e pressão nos dentes. A sobrecarga causada por 
este distúrbio provoca dores e desconfortos em diversas áreas do corpo, 
incluindo nas articulações e músculos da face e nos dentes, além de provocar 
disfunções posturais e esqueléticas que afetam o sistema estomatognático. Os 
tratamentos tradicionais para o bruxismo possuem limitações, por isso, vem 
emergindo como alternativa a aplicação da neurotoxina BTX-A, a qual se 
mostrou promissora quando aplicada em quantidade adequada nos músculos 
masseter e temporal, provocando uma ação miorrelaxante. O principal benefício 
das injeções de BTX-A é explicado devido sua variação biológica que inibe a 
transmissão neuromuscular, dificultando a liberação de acetilcolina e inativando 
os canais de cálcio nas terminações nervosas, diminuindo assim os níveis de dor 
e frequência dos eventos decorrentes do bruxismo. CONCLUSÃO: Conforme 
exposto, faz-se notório que a utilização da BTX-A oferece resultados eficazes e 
seguros para o tratamento de sinais e sintomas relacionados ao bruxismo, 
cabendo ao Cirurgião-dentista o conhecimento da técnica de utilização. 
 
Palavras-chave: “toxina botulínica”, “bruxismo” e “reabilitação” 
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ANORMALIDADES OROFACIAIS ASSOCIADAS À RESPIRAÇÃO 

ORAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 
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INTRODUÇÃO:  A respiração fisiológica é caracterizada pela passagem de ar 
pelas fossas nasais, contudo, quando há o impedimento dessa via respiratória, 
seja de natureza obstrutiva, anatômica ou de hábitos bucais, pode gerar um 
padrão de suplência oral. Em suma, caso a respiração oral se instale durante o 
período de desenvolvimento do indivíduo, acarretará diversas repercussões 
orofaciais crônicas e agudas. Sob tal ótica, é de extrema importância que o 
Cirurgião-dentista (CD) esteja preparado para diagnosticar precocemente 
portadores de tal condição, visando garantir a prevenção e qualidade de vida. 
OBJETIVO: Identificar na literatura as principais anormalidades orofaciais 
relacionadas à respiração oral, bem como a importância do Cirurgião-dentista 
em tal diagnóstico. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura com 
análise descritiva, desenvolvida mediante a estratégia de busca através dos 
DeCS: “respiração bucal”, “anormalidades craniofaciais” e “odontologia” em 
bases de dados eletrônicas como PubMed, BVS e SciELO. Estabeleceu-se o 
critério de inclusão, publicações no idioma inglês e português, com limite 
temporal dos  últimos sete anos, as quais apresentaram ideais condizentes ao 
tema proposto. RESULTADOS: A respiração oral possui etiologia multifatorial, é 
um distúrbio frequente na infância e um problema alarmante na saúde pública. 
Tal condição é definida pelo ciclo respiratório inadequado sendo iniciado pela 
boca, impedindo o aquecimento, umidificação, filtragem do ar inspirado e 
provocando um reflexo condicionado indesejável. Outrossim, a respiração oral 
ocorrendo a longo prazo prejudica o desenvolvimento do esplancnocrânio, 
causando anormalidades orofaciais como: desajustes fonoarticulatórios, 
hipertrofia da adenóide, desproporções na face e arcada dentária, má oclusões, 
lábios ressecados e vedamento inadequado, além de maiores probabilidades de 
doenças periodontais, candidíase, erosões dentárias e cáries. Sendo assim, é 
cabível ao CD realizar o diagnóstico, intervenção e elaboração de tratamentos 
com o intuito de prevenir tais anormalidades, haja vista que tal profissional possui 
como área de atuação a cavidade oral e a face. CONCLUSÃO: A respiração oral 
desenvolve diversas repercussões negativas na qualidade de vida dos 
portadores, desse modo, faz-se imprescindível a intervenção precoce do CD 
para garantir a prevenção e promoção à saúde do indivíduo. 
PALAVRAS-CHAVE: “respiração bucal”, “anormalidades craniofaciais” e 
“odontologia”.  
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BIOSSEGURANÇA NA ODONTOLOGIA DURANTE A PANDEMIA DA 
COVID-19: INDICAÇÕES PARA UMA PRÁTICA SEGURA 

 
Pietra Fernanda Guerra Castim Pimentel¹ Álvaro Henrique Moura Fonsêca dos 
Santos¹ Emilly Bezerra Campos¹ João Pedro de Almeida Santos¹ Renata Lúcia Cruz 
Cabral de Oliveira² 
 
¹Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida – 
Caruaru, Pernambuco, Brasil. 
²Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida – 
Caruaru, Pernambuco, Brasil. 
 

Introdução: O novo coronavírus (COVID-19), define-se por uma grave e aguda 

infecção respiratória acometida pela existência do coronavírus 2 (SARS-CoV-2). 

Essa doença é classificada como altamente contagiosa tendo uma elevada 

propagação entre humanos, podendo disseminar-se por meio de aerossóis, 

superfícies contaminadas de secreções, líquidos, gotículas de respiração, tosse 

e espirro. Visto que foi confirmada a presença do vírus na saliva de pacientes 

com sorologia positiva, o cirurgião-dentista (CD) deve estar atento com a 

disseminação no consultório odontológico devido à grande produção de 

aerossóis, como também o uso de materiais intraorais. Por isso, o recomendado 

durante a pandemia da COVID-19 são os atendimentos com medidas mais 

rígidas de biossegurança. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura narrativa 

sobre a prática segura da biossegurança no ambiente odontológico. 

Metodologia: Revisão de literatura consta artigos publicados no ano de 2020, 

disponíveis nos bancos de dados BVS, SciElo, LILACS e Google Scholar. Sendo 

considerados 5 artigos em português e 1 em inglês. Resultados: Com a 

chegada do “novo normal” os profissionais da área da saúde, que são linha de 

frente no combate à COVID-19, tiveram que se adaptar as novas medidas de 

segurança. Com isso, nos atendimentos odontológicos; além de lavar as mãos 

com mais frequência; utilizar máscara cirúrgica descartável, gorro e luvas de 

procedimento, os CDs devem fazer uso também de protetor facial (face shield), 

óculos de proteção, respirador N95/PFF2, avental impermeável e pijamas 

cirúrgicos. Da mesma forma, no espaço do consultório é necessário uma 

assepsia constante do local, e quanto aos cuidados com os pacientes, é 

recomendada uma triagem para anamnese e verificação, caso haja sinais e 

sintomas relacionados ao coronavírus. Pacientes com suspeita ou confirmação 

de ter contraído o vírus, devem ser agendados em um prazo após 15 dias, exceto 

em casos de urgência, orientando o isolamento social durante desse período. 

Conclusão: Isto posto, é de suma importância a capacitação em biossegurança 

de profissionais da área da odontologia, tendo em vista que a cada dia pesquisas 

se tornam mais atuais de uma forma veloz e contínua, exigindo preparo para a 

atuação no meio clínico. É notório que em meio ao cenário de pandemia, a 

realização dessas medidas preventivas é imprescindível para a segurança dos 

profissionais e técnicos em saúde bucal e dos pacientes.  

Palavras-chaves: biossegurança, odontologia, COVID-19. 
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PRÉ – NATAL ODONTOLÓGICO: A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE 

BUCAL NO PERÍODO GESTACIONAL 

Elias Soares da Silva Neto¹, Gleisla Garcia de Oliveira¹, Mariana Fernandes de 

Sousa¹, Garithuzy Macedo Oliveira², Ana Lúcia Roselino Ribeiro¹ 

1 Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, 
Araguaína – Tocantins, Brasil 
² Faculdade Integra – Caldas Novas, Goiás, Brasil 
 
Introdução: O período gestacional é um momento complexo e provoca uma 
série de alterações no corpo, inclusive na cavidade bucal o que justifica a 
importância do acompanhamento do cirurgião dentista nessa fase. Objetivos: 
Objetiva-se, por meio de estudo da literatura, ressaltar a importância do 
acompanhamento odontológico durante a gravidez. Metodologia: Foi realizado 
um estudo da literatura dos últimos dez anos nas bases de dados PubMed, 
Scielo e Google Acadêmico, utilizando os descritores e a combinação entre eles: 
Gestação, Odontologia, Pré-natal. Resultados: O tratamento odontológico pode 
ser realizado durante os três trimestres gestacionais, principalmente se houver 
urgências. Muito embora existam evidencias científicas que assegurem o 
atendimento odontológico no período gestacional, esse ainda é um tratamento 
negligenciado e cercado de muitos mitos. O aumento no nível dos hormônios 
estrógeno e progesterona causam na gengiva uma maior permeabilidade 
vascular, deixando-a mais suscetível a agentes irritantes e consequentemente 
com maior probabilidade a desenvolver doenças periodontais. A sensação de 
boca seca, definida como xerostomia, pode ser encontrada em algumas 
gestantes, o que pode ocasionar alguns problemas bucais como a cárie dentária. 
O granuloma piogênico também pode surgir nesse período, e trata-se de uma 
lesão benigna e de caráter não neoplásico que possui predileção pela gengiva, 
lesão benigna e de caráter não neoplásico que possui predileção pela gengiva, 
sua coloração varia entre rosa e vermelho e, devido sua extrema vascularização 
sangra com facilidade. É válido ressaltar que essas alterações somadas a uma 
higiene bucal deficiente podem agravar o caso. Conclusão: Dado o exposto, 
evidencia-se a extrema importância do acompanhamento das gestantes por 
profissionais cirurgiões dentistas, uma vez que todas as alterações citadas, se 
não diagnosticadas e tratadas precocemente, pode acarretar em consequências 
para a gestante e para o bebê.  
 

Palavras-Chave: Gestação.  Odontologia.  Pré-natal. 
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IMPLICAÇÕES ORAIS DA CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

Anna Luísa de Castro Mafra Rodrigues¹*; Amanda de Medeiros Amancio²; 
Bárbara de Oliveira Horvath Pereira¹; Francisca Jennifer Duarte de Oliveira²; 
Lucas Cavalcante de Sousa²; Daniel Felipe Fernandes Paiva³. 

¹Discente do Curso de Odontologia da UNIP – DF. 

²Discente do Curso de Odontologia da UFRN. 

³Cirurgião-dentista pela UFRN. 

Introdução: A obesidade é uma doença metabólica crônica que apresenta uma 
alta prevalência no cenário mundial. A cirurgia bariátrica tem sido considerada 
um dos métodos de tratamento mais eficazes para pacientes com obesidade 
mórbida, uma vez que permite uma perda de excesso de peso de maneira rápida 
e proporciona outros benefícios a longo prazo. No entanto, alguns estudos têm 
mostrado que esse procedimento pode causar implicações no meio ambiente 
bucal dos pacientes que realizaram esse tipo de cirurgia. Objetivo: Realizar uma 
revisão de literatura sobre as possíveis implicações orais da cirurgia bariátrica. 
Metodologia: Foram realizadas buscas nas bases de dados Pubmed, Web of 
Science e Scopus, utilizando os termos “bariatric surgery” e “oral implications”. 
Os critérios de inclusão foram estudos clínicos publicados até julho de 2020, em 
inglês, português ou espanhol e disponíveis para leitura na íntegra. Foram 
excluídos estudos não realizados em humanos, revisão de literatura e 
indisponíveis para leitura na íntegra. Resultados: A maioria dos estudos 
indicaram que os pacientes operados apresentaram alterações no meio 
ambiente bucal. As principais implicações orais relatadas da cirurgia bariátrica 
foram erosão dentária, doenças periodontais, cárie e hipersensibilidade dentária. 
Isso pode ocorrer devido à diminuição do fluxo salivar causada por fatores 
psicológicos como estresse, ansiedade e depressão, bem como pela nutrição 
pós-operatória. O fluxo salivar reduzido pode comprometer a função protetora da 
saliva. Além disso, refluxo gastroesofágico e regurgitação também foram 
bastante relatados por pacientes operados, o que pode favorecer o 
desenvolvimento da erosão dentária. Conclusão: Pacientes que realizaram 
cirurgia bariátrica são susceptíveis a implicações orais. Nesse sentido, uma 
equipe de saúde multiprofissional é importante para avaliar todas as questões 
de saúde desses indivíduos, uma vez que apresentam necessidades diversas. 

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica, Saúde Bucal, Obesidade. 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

ANESTESIA COMPUTADORIZADA, UMA ALTERNATIVA NA 
ODONTOPEDIATRIA: REVISÃO DE LITERATURA 

 
Bárbara de Oliveira Horvath Pereira¹*; Amanda de Medeiros Amancio²;  Anna 
Luísa de Castro Mafra Rodrigues¹; Francisca Jennifer Duarte de Oliveira²; Lucas 
Cavalcante de Sousa²; Daniel Felipe Fernandes Paiva³. 
 
¹ Discente do Curso de Odontologia da UNIP – DF. 
 
² Discente do curso de Odontologia da UFRN. 
 
³ Cirurgião-dentista pela UFRN. 
 
Introdução: A impressão dolorosa que ocorre no começo dos procedimentos 
anestésicos está relacionada principalmente com os jatos de solução de sal 
anestésicos presentes no interior dos tecidos. Em uma criança, esse 
procedimento pode acabar gerando uma experiência desagradável que a 
mesma associará a ida ao consultório odontológico, o que a longo prazo pode 
prejudicar futuros tratamentos pela recordação de dor. Isso porque o jateamento 
pode ser realizado por qualquer profissional da área e não leva em consideração 
sua experiência profissional e a realização falha do mesmo pode quebrar o ciclo 
de condicionamento realizado anteriormente ao ato anestésico e gerar 
sofrimento no paciente infantil. Nesse cenário a anestesia computadorizada 
surge como uma forma de minimizar a sensação dolorosa gerada devido a ligeira 
liberação de anestésico no tecido, permitindo que haja um gotejamento com 
pressão e fluxo controlado pelo cirurgião-dentista, permitindo assim que o 
profissional possua um controle preciso da impressão de dor nos tecidos. 
Objetivos: Este trabalho possui como objetivo mostrar os benefícios das 
técnicas anestésicas computadorizadas na odontopediatria. Metodologia: A 
pequisa tem como base artigos encontrados em bancos de dados e bibliotecas 
onlines como Lilacs, Scielo e PubMed/MEDLINE. Resultados: O sistema 
computadorizado apresenta eficácia no tratamento de crianças condicionadas, 
diminuindo consideravelmente distúrbios de comportamento como: gritos, 
tentativa de fuga da cadeira odontológica, choros, entre outros, ademais se 
comparado com o método tradicional houve redução da necessidade de 
contenção. Entretanto, para que o procedimento seja realmente eficaz, é 
necessário que esse método seja realizado em um maior período de tempo, o 
que favorece a inquietude de crianças em idade escolar, já que pode aumentar 
a ansiedade das mesmas. Conclusão: A utilização da anestesia 
computadorizada na odontopediatria se revela viável, visto que possibilita um 
preciso controle da pressão, fluxo e tempo do procedimento anestésico, contudo 
para que ocorra o real sucesso da técnica é imprescindível que haja o 
condicionamento prévio dos pacientes pediátricos. 
 
Palavras-chave:  Anestesia local, Recusa do Paciente ao Tratamento, Manejo 
da Dor. 
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EFEITO DA LASERTERAPIA NA CICATRIZAÇÃO ÓSSEA APÓS 
CIRURGIA ORAL 

 

Anna Luísa de Castro Mafra Rodrigues¹*; Amanda de Medeiros Amancio²; 
Bárbara de Oliveira Horvath Pereira¹; Francisca Jennifer Duarte de Oliveira²; 
Lucas Cavalcante de Sousa²; Daniel Felipe Fernandes Paiva³. 

¹Discente do Curso de Odontologia da UNIP – DF. 

²Discente do Curso de Odontologia da UFRN. 

³Cirurgião-dentista pela UFRN. 

Introdução: A laserterapia tem sido sugerida como uma ferramenta auxiliar para 
uma ampla gama de aplicações clínicas na odontologia. Como esse tratamento 
é caracterizado por apresentar relativa simplicidade e facilidade de aplicação, 
vem sendo sistematicamente estudado, sobretudo no contexto da sua possível 
aplicação visando facilitar a cicatrização óssea após cirurgias orais, o que levaria 
a resultados mais estáveis a longo prazo. Objetivo: Verificar o efeito da 
laserterapia na cicatrização óssea após cirurgia oral. Metodologia: Trata-se de 
uma revisão da literatura. Os artigos foram pesquisados nas bases de dados 
PubMed, Scopus e Web of Science, através da combinação dos termos 
“laserterapia”, “cicatrização óssea” e “cirurgia oral. Os critérios de inclusão foram 
estudos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas português, inglês ou 
espanhol. Os critérios de exclusão foram artigos de revisão, estudos não 
disponíveis na íntegra e ensaios realizados com animais. Resultados: Todos 
foram do tipo ensaio clínico, com protocolos que apresentaram heterogeneidade 
de aplicação do laser, embora na maioria dos artigos a terapia a laser tenha sido 
realizada com lasers de baixa intensidade. Com exceção de apenas um estudo, 
o laser foi aplicado imediatamente após o procedimento cirúrgico, sendo a 
mandíbula o principal local de aplicação, e a exodontia o principal tipo de 
procedimento cirúrgico identificado. Os desfechos mais observados foram maior 
neoformação óssea, aumento na densidade óssea, bem como maior velocidade 
de regeneração e mineralização óssea em virtude da aplicação do laser. Os 
mecanismos possivelmente responsáveis por tais efeitos consistem na 
estimulação significativa da osteogênese, através da ativação dos osteoblastos, 
o que leva uma maior neoformação da matriz óssea. Conclusão: A laserterapia 
de baixa intensidade se mostrou eficaz na redução do tempo de cicatrização 
óssea após cirurgia oral, embora não existam protocolos padronizados para sua 
aplicação subsequente a procedimentos cirúrgicos, o que reforça a necessidade 
da realização de estudos adicionais, especialmente ensaios clínicos 
randomizados e controlados. 

Palavras-chave: Terapia a Laser, Cicatrização, Cirurgia Bucal. 
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APLICAÇÕES DA OZONIOTERAPIA NA ODONTOLOGIA 

Carla Cecília Lira Pereira de Castro¹, Fernanda Cardoso Gurgel¹, Isabela 
Campos de Castro¹, Laura Buarque Caminha Lins¹, Douglas Felipe de Lima e 
Silva². 

1 Graduandos em Odontologia na Faculdade de Odontologia de Pernambuco 
(FOP/UPE), Camaragibe, PE, Brasil. 

2 Cirurgião-dentista, Residente em Saúde da Família pelo Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, PE, Brasil. 

Introdução: Atualmente, o ozônio vem sendo introduzido na odontologia de 
forma efetiva, tendo resultados positivos e notáveis. Ele atua no combate de 
infecções e inflamações e pode ser empregado em diversas áreas de tratamento, 
inclusive na prevenção da cárie dentária. Além disso, sua eficácia já foi 
comprovada em doenças periodontais, na endodontia e em cirurgias por auxiliar 
na regulação do fluxo sanguíneo e na regeneração tecidual. Objetivos: Discutir 
a utilização da ozonioterapia na odontologia. Metodologia: Realizou-se uma 
revisão de literatura na base de dados do Google Acadêmico, com os descritores 
Ozônio; Terapia; Odontologia. Resultados: Sabe-se que o ozônio tem um 
grande potencial terapêutico na clínica odontológica e sua eficiência foi relatada 
como sendo virucida, bactericida, fungicida, imunomodulador, 
imunoestimulantes, hemostático, antiinflamatório, bioenergético e analgésico. 
Este se mostrou bastante eficiente contra bactérias acidogênicas na prevenção 
da cárie, em sua forma de água ozonizada. Além disso, sua forma gasosa 
mostrou-se eficaz contra microorganismos presentes no canal radicular quando 
usado como agente irrigante em solução aquosa, sendo um aliado no tratamento 
endodôntico. Seu uso também é comprovado em doenças periodontais, 
podendo ser aplicado diretamente nos sulcos, abscesso ou em áreas de 
infecções, nas formas de óleo ozonizado, água ozonizada ou gás. Também vem 
sendo utilizado na regeneração tecidual, ajudante em cicatrizações de 
ulcerações, herpes labial, atuando e estimulando a cura. Outros benefícios da 
ozonioterapia são a estimulação da formação óssea, cicatrização de tecidos 
moles e alívio da dor e controle asséptico local durante e após cirurgias bucais. 
Conclusão: Embora proporcione inúmeros benefícios, cada formulação possui 
vantagens, desvantagens, indicações e contra-indicações específicas. São 
contra-indiciados em gestantes ou pacientes que apresentam algumas doenças 
sistêmicas, sendo necessário seguir os protocolos de aplicação e concentração 
indicados.                                                                                                                      

Palavras-chave: Ozônio; Terapia; Odontologia. 
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POTENCIAIS RISCOS DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM 
ODONTOLOGIA: COMO IDENTIFICÁ-LAS E PREVENI-LAS? 

 

Renata Cordeiro de Godoy Miranda¹ Camila Holanda Cavalcante Matos¹ Anderson Christian Ramos 
Gonçalves2 Bruna de Siqueira Brasiliano3 Denise Milena de Moura Silva3 Marcílio Otávio Brandão Peixoto4  

1 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário cesmac 

2 Discente do curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG  

3 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA 

4 Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário cesmac 

INTRODUÇÃO: Interações medicamentosas são definidas como a capacidade 
de um composto químico em alterar o perfil farmacológico de um medicamento. 
Seus resultados podem ser benéficos ou maléficos, sinérgicos ou antagônicos. 
Considerando a necessidade de intervenção farmacológica na prevenção de 
agravos ou no tratamento de doenças em Odontologia, além da prerrogativa 
legal de prescrição farmacológica por parte do Cirurgião-dentista, é de suma 
importância que o profissional domine a farmacologia, visando o uso racional de 
medicamentos e a segurança do paciente. OBJETIVOS: Abordar os potenciais 
riscos das interações medicamentosas decorrentes da prescrição 
medicamentosa pelo Cirurgião-dentista e identificar as principais medidas de 
segurança para o paciente. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão de 
literatura desenvolvida através de pesquisas nas bases de dados PubMed, 
SciELO, LILACS e Scholar Google, empregando os DeCS: “interações 
medicamentosas”, “odontologia” e “farmacologia”. Como critério de elegibilidade, 
foram adotados artigos que correlacionaram as interações medicamentosas 
seus fatores associados e potenciais riscos, publicados em português e inglês 
no período de 2014-2020. RESULTADOS: As interações podem ser divididas 
em farmacêuticas, quando ocorrem antes da administração dos fármacos (in 
vitro); farmacocinéticas, que envolvem etapas constituintes do trânsito do 
medicamento no organismo e farmacodinâmicas, quando se relacionam às 
ações ou efeitos. Na prática clínica, é comum acontecer potenciais de riscos, 
com a prescrição de praticamente todos os fármacos que frequentemente são 
utilizados em Odontologia, como o sinergismo de toxicidade de analgésicos e 
anti-inflamatórios com álcool e a diminuição dos efeitos terapêuticos de anti-
hipertensivos e diuréticos. Além desses, o grupo dos antimicrobianos pode 
apresentar um significativo número de interações, seja com alimentos ou com 
outros fármacos, como os contraceptivos hormonais. O elevado número de 
possibilidades é um desafio, sendo necessário recorrer a ferramentas que 
facilitem a busca, como exemplo o bulário eletrônico da Anvisa que foi criado 
para a população e profissionais de saúde, com informações completas para 
diversos tipos de medicamentos. CONCLUSÃO: O conhecimento em 
farmacologia e de fontes de informações seguras é de suma importância para a 
prática clínica do CD, pois é capaz de identificar e prevenir eventos adversos 
decorrentes da prescrição medicamentosa. 
DeCS: “interações medicamentosas”, “odontologia” e “farmacologia” 
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ACESSO ÀS VIAS AÉREAS NA EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA 
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Leonardo Mello Varela Ayres de Melo1 Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo1 
 
1 Universidade Federal de Pernambuco 

2 Ministério da Saúde - Prefeitura de Arroio dos Ratos – RS 

3 Universidade Luterana do Brasil - RS 

Introdução: A obstrução aguda das vias aéreas superiores é uma complicação 
grave e de caráter emergencial no ambulatório, devendo o cirurgião-dentista 
estar preparado para reverter esse quadro rapidamente, garantindo o suporte 
básico à vida. Objetivos: apresentar as manobras de desobstrução e acesso às 
vias aéreas em situações de emergência, detalhando os procedimentos em 
ordem de prioridade, indicações e contraindicações: Jaw Thrust, Chin Lift, 
cricotireiodostomia, intubação endotraqueal e traqueostomia. Metodologia: Foi 
realizado uma revisão de literatura com busca eletrônica nas bases de dados 
Embase e no PubMed. Para isto, utilizou-se descritores indexados e em inglês 
"Airway Obstruction" e "Emergency" e “Dentistry”. Houve restrição temporal entre 
os anos de 2015 e 2020 com um total de 70 artigos triados abordando os 
aspectos práticos das manobras e procedimentos. Resultados: A manobra de 
Jaw Thrust é caracterizada pela protrusão da mandíbula, enquanto que na Chin 
Lift realiza-se a hiperextensão cervical e elevação do mento. A 
cricotireoidostomia é um procedimento invasivo que consiste na criação de uma 
abertura através da membrana cricotireoidea, entre as cartilagens tireoidea e 
cricóide. A intubação endotraqueal garante o fluxo do ar nas vias aéreas por meio 
da aposição de uma cânula por via oral ou nasal. A traqueostomia consiste em 
um procedimento cirúrgico para a criação de uma abertura na traqueia, realizada 
entre o 2⁰ e o 3⁰ anel traqueal. Conclusão: As manobras de Jaw Thrust, Chin 
Lift e o posicionamento da Cânula de Guedel são eleitos para a abertura das vias 
aéreas. A intubação endotraqueal representa a medida profilática em caso de 
anafilaxia. A cricotireoidostomia é o procedimento invasivo de primeira escolha 
para o reestabelecimento da ventilação em situações de emergência, seguida 
da traqueostomia, de caráter eletivo, demandando maior tempo de 
procedimento, infraestrutura e experiência profissional. 
 
Palavras-chave: Manuseio das Vias Aéreas; Emergências; Odontologia 
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(UNINASSAU). 

2 – Docente do curso de odontologia da Faculdade Mauricio de Nassau 

(UNINASSAU). 

 
Introdução: A preocupação com a biossegurança atualmente está redobrada 
em virtude da pandemia do Covid-19. Os cuidados com a biossegurança estão 
sendo intensificados em todos os serviços associados à saúde, inclusive na 
odontologia, visto que os cirurgiões-dentistas são classificados como os 
profissionais que mais estão expostos aos riscos infecciosos, uma vez que estes 
estão em contato direto com a exposição de saliva, sangue e outros fluidos 
biológicos. A COVID-19 é uma doença causada por um coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de 
infecções assintomáticas a quadros graves. Sendo assim a biossegurança é 
imprescindível para a continuidade dos atendimentos ambulatoriais devido a 
toda exposição em que os profissionais e pacientes estão submetidos. É 
indicado que além do uso de EPI (equipamentos de proteção individua) e EPC 
(equipamento de proteção coletivo) deve-se evitar ou reduzir os procedimentos 
que produzam gotículas e aerossóis. O uso de ejetores de saliva com bomba a 
vácuo que ajudam na redução destes contaminantes é essencial na prática 
clínica. Caso seja imprescindível à utilização das canetas de alta rotação em 
procedimentos clínicos de urgência e eletivos, deve-se utilizar os diques de 
borracha para reduzir as dispersões de gotículas e aerossóis. Os colutórios e 
antissépticos bucais podem ser utilizados também para auxiliar na redução dos 
agentes infecciosos, se apresentando como uma opção simples, econômica e 
eficaz. Considerando que o padrão atual para gerenciar a propagação do Covid-
19 seja utilização de EPI, EPC e sistemas de exaustão para diminuir a 
propagação dessas partículas, o cirurgião-dentista deve estar atento de seu 
papel na redução da contaminação em seu ambiente de trabalho. Objetivo: Este 
trabalho tem como objetivo cientificar o atendimento clinico odontológico seguro 
por meio da utilização de EPI e EPC. Métodos: Foi realizada uma busca recente 
nas bases de dados PubMed, Scielo, Lilacs e Medline, com palavras-chave: 
“Coronavírus, Covid-19, Biossegurança; Odontologia”. Resultados: Foram 
encontrados 11 artigos relacionados ao tema, dos quais 5 se encaixaram na 
óptica deste trabalho. Conclusão: Dadas as expostas necessidades de 
utilização dos EPI e EPC no âmbito clinico, conclui-se que esses protocolos são 
de extrema importância para o controle de disseminação de infecções por Covid-
19. 

 
Palavras-chave: Covid-19; Biossegurança; Odontologia.  
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APLICAÇÃO DOS CIMENTOS BIOCERÂMICOS NA 

ENDODONTIA 

Fernanda Cardoso Gurgel¹, Carla Cecília Lira Pereira de Castro¹, Isabela 

Campos de Castro¹, Laura Buarque Caminha Lins¹, Douglas Felipe de Lima e 

Silva². 

1 Graduandos em Odontologia na Faculdade de Odontologia de Pernambuco 

(FOP/UPE), Camaragibe, PE, Brasil.  

2 Cirurgião-dentista, Residente em Saúde da Família pelo Instituto de Medicina 

Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, PE, Brasil 

Introdução: Nos últimos anos os cimentos biocerâmicos vêm sendo 

amplamente utilizados na endodontia por apresentarem maiores vantagens 

quando comparados com outros tipos de cimentos endodônticos. Eles são 

obtidos através de vários processos químicos e apresentam uma excelente 

biocompatibilidade aos tecidos dentários. Além disso, apresentam pH alcalino, 

atividade antibacteriana e radiopacidade. Objetivos: Discutir a aplicação de 

cimentos biocerâmicos na endodontia. Metodologia: Para a realização desse 

trabalho foi feito um levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, 

Lilacs, Pubmed e Google Scholar, sendo selecionados artigos publicados entre 

os anos de 2015 e 2019. Resultados: Os cimentos biocerâmicos possuem 

propriedades reparadoras, elevada biocompatibilidade, alta resistência e não 

sofrem contração. Durante o seu tempo de presa liberam hidroxiapatita e podem 

eventualmente formar entre a dentina radicular e o material de preenchimento 

uma superfície de adesão. Devido a sua grande biocompatibilidade, eles podem 

ser utilizados como substituto de tecido biológico, ou serem reabsorvidos pelo 

tecido já existente, estimulando a regeneração ou a reparação da região. Outra 

vantagem desses cimentos é a sua fácil utilização, sua apresentação clínica, em 

geral, consiste em uma seringa pré-misturada, assim, reduz-se o tempo de 

trabalho e evita problemas com a mistura do cimento, como mistura não 

homogênea ou inadequada. Conclusão: Os cimentos biocerâmicos apresentam 

boas propriedades para serem utilizadas no tratamento endodôntico, mostram-

se ser altamente compatíveis e capazes de induzir mineralização após o tempo 

de presa. 

Palavras-chave: Cimento; Biocerâmica; Endodontia. 
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IMPACTOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS À PERDA 

DENTÁRIA 

Fernanda Cardoso Gurgel¹, Carla Cecília Lira Pereira de Castro¹, Isabela 

Campos de Castro¹, Laura Buarque Caminha Lins¹, Douglas Felipe de Lima e 

Silva², Mayara Monique Silva de Oliveira3 

1 Graduandos em Odontologia na Faculdade de Odontologia de Pernambuco 

(FOP/UPE), Camaragibe, PE, Brasil. 

2 Cirurgião-dentista, Residente em Saúde da Família pelo Instituto de Medicina 

Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, PE, Brasil.  

3 Cirurgiã-dentista pela  Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE), 

Camaragibe, PE, Brasil.  

Introdução: A perda dos dentes na cavidade oral pode vir a ocorrer por diversos 

fatores biológicos e socioeconômicos. A perda dos dentes limita funções ligadas 

a manutenção da qualidade de vida, diminuindo a capacidade de mastigação 

que muitas vezes pode levar a prejuízos nutricionais. Objetivos: Analisar as 

consequências psicossociais provocadas pelo edentulismo na saúde e na 

qualidade de vida do indivíduo. Metodologia: Para a realização desse trabalho 

foi feita uma busca eletrônica nas bases de dados Scielo, Pubmed, e Google 

Scholar, sendo selecionados estudos publicados entre os anos de 2009 a 2019. 

Resultados: A perda dentária provoca impactos de maneira direta nos diversos 

aspectos de vida do indivíduo: social, funcional e o emocional. A estética 

relacionada à perda dos elementos dentários pode interferir no desempenho 

social do indivíduo, levando muitas vezes a mudanças comportamentais e de 

convívio. Verifica-se que o maior índice de perda dentária acomete homens e 

acima de 56 anos de idade, sendo a cárie a principal causa dessa perda. Com 

esta análise, nota-se a necessidade de garantir que as politicas de saude bucal 

atuem com com foco na prevenção, para que possamos superar o cenário do 

edentulismo. Conclusão: A partir dessa revisão de literatura pôde-se constatar 

que fatores como as doenças bucais, falta de acesso ao sistema, ausência de 

informação, condições socioeconômicas, fatores culturais, bem como o modelo 

predominantemente mutilador, influência negativamente nos aspectos sociais e 

psicológicos. Tais condições geram consequências como baixa autoestima, 

diminuição da autoconfiança e sentimentos de constrangimento social. 

Palavras-chave: Arcada edêntula; Qualidade de vida; Prótese. 
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IMPORTÂNCIA DA FIBRINA RICA EM LEUCÓCITOS E 
PLAQUETAS (L-PRF) NO CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES RETIDOS 

José Jorde Canuto da Silva1, Jéssyka Maria Lopes de Souza2, José Endrigo 
Tinoco3 

1Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, Paraíba, Brasil,  

2Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, Paraíba, Brasil,  

3 Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, Paraíba, Brasil,  

Introdução: A fibrina rica em leucócitos e plaquetas (L-PRF) pode ser utilizada 
para melhorar o reparo tecidual e redução de sintomatologia pós-operatória em 
exodontia de terceiros molares. É um dos procedimentos odontológicos mais 
relacionados a dor e complicações como alveolite, edema e trismo. Portanto, 
podemos considerar as experiências exitosas com concentrados plaquetários 
em outros tratamentos, com melhora de cicatrização e potencialização do reparo 
tecidual devido a liberação de fatores de crescimento. A L-PRF é um biomaterial 
autólogo usado por muitos profissionais para terapia regenerativa. Objetivo: 
Buscar evidências na literatura sobre o uso de L-PRF em cirurgias de terceiros 
molares retidos. Metodologia: Busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS e 
SciELO, através dos portais PubMed, Capes e BVS, nos últimos dez anos. Como 
descritores foram utilizados os termos fibrina rica em plaquetas, regeneração 
óssea e fatores de crescimento. Resultados: O uso da L-PRF após extração de 
terceiros molares, vem apresentando bons resultados, com diminuição das 
características inflamatórias como a dor, edema e trismo. Pode ser utilizado para 
otimizar a cicatrização tecidual e, deste modo, o sítio cirúrgico torna-se menos 
sensível melhorando o pós-operatório, função e estética, especialmente quando 
utilizado em forma de membrana, realizando o recobrimento das feridas. Em 
alvéolos, com finalidade de impedir que o defeito ósseo possa ser criado, a L-
PRF é usado na construção de uma estrutura no interior do mesmo para agilizar 
na cicatrização óssea ou como alternativa de barreira para reparação. Além 
disso, ele aumenta a capacidade de renovação tecidual, aceleração cicatricial 
dos tecidos e evita o desconforto da retirada de enxerto de outros locais, o que 
torna o processo mais conveniente para o paciente. Dessa forma, esse 
concentrado plaquetário mostra bons resultados na minimização da dor e edema 
pós-operatória pela presença dos fatores de crescimento que incentivam 
funções biológicas. Conclusão: A L-PRF se mostrou uma boa opção de terapia 
regenerativa com possibilidade de melhorar a qualidade de vida do paciente no 
pós-operatório de exodontia.  

Palavras-chave: Fibrina Rica em Plaquetas; Regeneração Óssea; Fatores de 
Crescimento. 
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LESÕES IMUNOLOGICAMENTE MEDIADAS EM MUCOSA 
ORAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE LÍQUEN 

PLANO E PÊNFIGO 
Tainar Matos dos Santos 
José Maurício de Oliveira Filho 
Helder Domiciano Dantas Martins 
Taynã Cavalcanti de Paiva 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
Departamento de Odontologia - DOD 
 

Introdução: As lesões imunologicamente mediadas apresentam manifestações 
orais variáveis para as quais o cirurgião-dentista deve estar atento a fim de 
estabelecer o correto diagnóstico. Entre essas lesões, as que mais comumente 
se apresentam na cavidade oral são o líquen plano e o pênfigo. Portanto, é 
necessário conhecer os sintomas e compreender a patogênese dessas lesões, 
para poder estabelecer o plano de tratamento adequado. Objetivo: Elaborar 
uma revisão de literatura abordando fatores predisponentes, as principais 
características clínicas, características histopatológicas, diagnóstico diferencial 
e conduta clínica acerca as lesões imunologicamente mediadas, 
especificamente, líquen plano e pênfigo. Metodologia: A pesquisa foi realizada 
durante o mês de março de 2020 nas seguintes bases de dados: Scielo, Pubmed 
e Lilacs. Os descritores utilizados foram “immunological lesions and oral 
mucosa”, “immunologically mediated lesions and oral mucosa”, “lichen planus, 
oral and treatment”, e “lichen planus and treatment risks”, sendo selecionados 
artigos em inglês e espanhol. A partir disso, foram encontrados 253 trabalhos, 
dos quais, foram eliminados 227 após a leitura dos títulos e dos resumos, 
restando ao final 26 estudos que serviram de base para a elaboração do 
presente trabalho. Resultados: Dos artigos encontrados, 6 tratavam de pênfigo, 
sendo 5 revisões de literatura e 1 estudo experimental, e 2 de líquen plano, 
constando de 1 relato de caso e 1 revisão de literatura. Com isso, foi visto que o 
pênfigo paraneoplásico é particularmente preocupante por ser uma lesão 
comumente associada a neoplasias, o que acarreta um prognóstico ruim. Entre 
os tipos vulgar, paraneoplásico e da membrana mucosa, as manifestações são 
variadas, como bolhas, eritema, dermatite liquenoide. O diagnóstico é complexo, 
precisando de exames laboratoriais, além das características clínicas, e o 
tratamento exige o uso de agentes imunossupressores. No que tange ao líquen 
plano, é uma lesão que afeta principalmente mulheres entre a 4ª e 5ª década de 
vida. Apresenta-se em seis tipos: reticular, tipo placa, papular, atrófico, ulcerativo 
e bolhoso, sendo o tratamento de primeira escolha feito com corticosteróides. 
Conclusões: Diante disso, pode-se notar que o reconhecimento, o correto 
diagnóstico e o plano de tratamento das lesões imunologicamente mediadas é 
fundamental no escopo de formação do cirurgião-dentista, principalmente as que 
apresentam manifestações orais. 
 
Palavras-chave: Mucosa oral, líquen plano, pênfigo. 
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LESÃO EPITELIAL EM CAVIDADE ORAL ASSOCIADA A HPV  

 

MARCHIOLLI* Liberato Caroline¹; DA SILVA Lemos Renan; LUCATTO França 
Natalia; RAMOS, Rogério Rodrigo; SIMONATO, Luciana Estevam. 

 
¹Universidade Brasil, Campus de Fernandópolis, Faculdade de odontologia. 

 

Introdução: Existem inúmeras manifestações patológicas bucais advindas da 
infecção pelo papilomavírus humano (HPV), que pode ser transmitido contato 
direto, relação sexual ou de mãe para filho durante o parto. O papiloma é um 
exemplo dessas, se manifestando principalmente em língua, lábios, úvula e 
palato duro. Clinicamente, é observado como um crescimento exofílico com 
superfície rugosa, que se assemelha à couve flor, de base séssil ou pediculada 
e indolor. O diagnóstico é clínico e histopatológico, e a remoção cirúrgica 
representa o tratamento de escolha, sendo rara a recidiva. Objetivo: O presente 
trabalho teve como objetivo relatar um caso lesão epitelial proliferativa em freio 
lingual associada a HPV. O paciente E.V.O. do sexo masculino, 37 anos de 
idade, leucoderma procurou atendimento no ambulatório da Associação de 
Voluntários no Combate ao Câncer (AVCC) de Fernandópolis/SP com a queixa 
de lesão em boca. Materiais e métodos: Durante a anamnese o paciente negou 
hábitos, uso de medicações e doenças pregressas. Ao exame físico extraoral 
nada digno de nota foi observado. Ao exame intrabucal foi verificada lesão 
nodular em freio lingual de superfície verruciforme, pediculada e indolor. A 
conduta inicial foi a realização de biopsia excisional. Resultado e discussão: O 
material coletado foi encaminhado para análise histopatológica que verificou 
presença de proliferação acentuada do epitélio formando projeções acima da 
superfície da mucosa que são sustentadas por tecido conjuntivo, hiperqueratose 
e coilocitose confirmando o diagnóstico de papiloma escamoso oral. Conclusão: 
Diante do caso relatado, pode-se concluir que o exame histopatológico se faz 
necessário na detecção do HPV apesar de clinicamente as manifestações bucais 
induzidas por HPV serem características. 

 

Palavras-chaves: Neoplasias bucais; Papiloma escamoso oral; Diagnóstico. 
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CUIDADO ODONTOLÓGICO DO PACIENTE AUTISTA 

Raissa Maciel Batista Corsato1; Aline Kovalski do Nascimento2; Alba Valéria 
Caetano3; Cezar Ernani Mancini4; Katiéli Fagundes Gonçalves5 

Acadêmicas do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNIFASIPE – 

Sinop – MT 

Cirurgião-dentista na Clínica Odonto Sinop – MT, 

Professor Mestre em Ciências Ambientais do Centro Universitário UNIFASIPE 

– Sinop – MT 

 Professora Mestre em Saúde Coletiva do Centro Universitário UNIFASIPE – 

Sinop – MT 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista se refere ao desenvolvimento 
desordenado do sistema neurológico sendo apresentado no início da infância. A 
condição bucal do paciente com esse transtorno é de altos índices de placa 
dental, explicados pelas dificuldades na realização de higiene bucal, 
aumentando também os índices de cárie e doença periodontal. Outro problema 
que afeta a maioria dos autistas é a alta mutilação que pode ocasionar ferimentos 
na gengiva, ulcerações na língua e lábios, e até mesmo auto extração dentária. 
Objetivos: Analisar o comportamento do cirurgião-dentista frente ao 
atendimento de autistas, correlacionar as particularidades relacionadas à saúde 
bucal, os pontos positivos e negativos em relação à conduta profissional que 
podem interferir no atendimento do paciente com autismo, buscar novas 
possibilidades de manejo, por meio da intervenção e acolhimento destes 
pacientes, para que haja um atendimento mais eficaz e ações menos 
traumáticas. Metodologia: Revisão de literatura elaborada através de materiais 
científicos já publicados, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e 
anais de eventos científicos, além de materiais disponibilizados pela Internet, 
que apresentavam conteúdo associado ao presente tema contemplando o 
período de 2004 até 2020. Resultados: Foi possível observar que mesmo com 
o aumento considerável de pessoas com autismo, vários cirurgiões-dentistas 
ainda apresentam dificuldades quanto ao atendimento a esse público, visto que 
muitos não possuem capacitação acerca do tema. Diversos profissionais não se 
atentam para as particularidades que este atendimento envolve, como o 
conhecimento a respeito do autismo, condicionamento desse paciente, formas 
de manejo, atendimento e interação com a família e/ou cuidadores. Vale 
destacar que os tratamentos odontológicos realizados em pacientes autistas 
devem ser curtos e objetivos. Conclusão: É de extrema importância que o 
profissional saiba distinguir o paciente com autismo para poder aplicar uma 
abordagem adequada. Também se faz necessária a criação de programas de 
prevenção para pacientes autistas e programas de orientação para os pais e 
cuidadores com o intuito de esclarecer sobre os cuidados e procedimentos 
odontológicos. 
 
Palavras-chaves: Assistência Odontológica. Saúde Bucal. Transtorno Autístico. 
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ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO BRUXISMO 

EM ADULTOS JOVENS – UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Catia Sufia Alves Freire de Andrade¹, Caroline Rodrigues Thomes¹, Marcelo 

Massaroni Peçanha² 

¹Acadêmicas do curso de Odontologia da Universidade Federal Do Espírito 
Santo, ² Professor do Departamento de Prótese Dentária da Universidade 
Federal do Espírito Santo. 
 

Introdução: O bruxismo pode ser definido como uma atividade repetitiva dos 
músculos da mastigação, com a presença de hábitos involuntários e 
parafuncionais, caracterizado pelo apertamento e/ ou ranger dos dentes. Ele 
pode ser classificado como bruxismo de vigília ou bruxismo do sono que se 
diferenciam por envolverem distintos estados de consciência. Objetivo: O 
objetivo desse estudo foi realizar uma revisão narrativa da literatura atual sobre 
as causas, consequências e tratamento do bruxismo especificamente nos 
adultos jovens. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico nas 
bases de dados eletrônicas PubMed, Scielo e Google Scholar  por meio do uso 
dos descritores: “Etiology”, “Sleep Bruxism’’ e “Treatment”, selecionando artigos 
publicados entre 2016 a 2020 em inglês e português. Resultados: As evidências 
científicas em sua maioria mostraram que o contrário do que se pensava no 
passado, a  etiologia do bruxismo não é oclusal.  A etiologia dessa condição é 
multifatorial podendo ter associações de um ou mais fatores como: morfológicos, 
neurofisiopatológicos e psicossociais, além de quadros de estresse e/ou 
depressão. O diagnóstico se baseia no autorrelato do paciente, exame clínico, 
questionários, eletromiograma, eletrocardiograma e registros polissonográficos. 
Não existe um tratamento único ou cura para o bruxismo atualmente. A goteira 
oclusal  ou aparelho oclusal remove as interferências oclusais , protege as 
superfícies dentárias e ajuda no relaxamento do músculos mastigatórios sendo 
sua ação apenas em diminuir os sintomas, não possuindo efetividade de parar 
ou reduzir a atividade do bruxismo. Além disso, pode ser realizada a adoção de 
estratégias comportamentais como biofeedbacks, relaxamentos, melhorias na 
higiene do sono deixando de fazer o uso de tabaco, álcool, cafeína perto do 
horário de dormir e drogas, tratamentos farmacológicos como relaxantes 
musculares, sedativos,  ansiolíticos e toxina botulínica. Conclusão: Concluiu-se 
que o manejo de bruxismo requer uma abordagem multidisciplinar sendo de 
extrema importância a realização de um exame clinico detalhado pelo cirurgião-
dentista para um correto diagnóstico e diante da ausência de tratamento 
definitivo, deve-se adotar medidas com o intuito de minimizar os sintomas 
proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes portadores dessa 
condição. 

Palavras-chaves: Bruxismo. Desgaste Dentário. Etiologia.  
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SISTEMA DE MOLDAGEM DIGITAL EM ODONTOLOGIA: 

CAD/CAM 

Catia Sufia Alves Freire de Andrade¹Caroline Rodrigues Thomes¹ Marcelo 

Massaroni Peçanha²  

¹Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal Do Espírito 
Santo, ² Professor do Departamento de Prótese Dentária da Universidade 
Federal do Espírito Santo.  
 
Introdução: A digitalização de imagens levou a mudanças significativas na 

obtenção de próteses e das infraestruturas protéticas na odontologia através do 

sistema CAD/CAM. Objetivo: realizar uma revisão narrativa da literatura sobre 

as características, aplicações, vantagens e desvantagens da moldagem digital. 

Metodologia: como estratégia de busca foram utilizados descritores, “moldagem 

digital”, “CAD/CAM” e “odontologia digital”, no portal eletrônico PubMed e bases 

de dados Scielo e Google Scholar, compreendendo artigos publicados entre 

2014 a 2020 em língua portuguesa e inglesa. Resultados: o termo CAD/CAM 

(computer aided design e computer aided manufacturing), significa desenho e 

fabricação guiado por computador, que através de um scanner intraoral ou de 

bancada podendo ser aberto ou fechado as informações são transferidas para 

um software especifico permitindo o desenho virtual da peça protética que será 

posteriormente fresada pelo sistema CAM utilizando blocos pré-fabricados. Esse 

sistema é usado para obter coroas, pontes, facetas, inlays, onlays e laminados 

em prótese fixa, fabricação de prótese removível, stents, componentes do 

implante e prótese maxilofacial empregando o procedimento de prototipagem. 

Apresenta como principais vantagens a simplificação, automatização e 

qualidade com as adaptações micrométricas, menor tempo de confecção, 

possibilidade de utilização de novos sistemas cerâmicos, processo de fabricação 

controlado por computador com alta precisão, ficando menos sujeito a erros 

humanos e planejamento digital da peça, porém, possui como desvantagens alto 

custo, do equipamento, e necessidade de habilidade técnica para sua utilização. 

Conclusão: o sistema CAD/CAM está com mais de 50 anos de história no 

mercado odontológico, uma técnica efetiva que facilita o trabalho dos cirurgiões-

dentistas pela otimização do tempo e maior qualidade das restaurações, porém, 

é crucial avaliar o custo benefício por ser uma tecnologia de altos investimentos. 

Palavras-chaves: Desenho Assistido por Computador. Prótese Dentária. 
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ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A PACIENTES HIPERTENSOS:  
UMA REVISÃO 

 
Pietra Fernanda Guerra Castim Pimentel¹ Álvaro Henrique Moura Fonsêca dos 
Santos¹ Emilly Bezerra Campos¹ João Pedro de Almeida Santos¹ Renato Cabral de 
Oliveira Filho² 
 
¹Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida – 
Caruaru, Pernambuco, Brasil. 
²Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida – 
Caruaru, Pernambuco, Brasil. 

Introdução: A hipertensão arterial (HA), é uma cardiopatia que atinge parcela 
considerável da população e se caracteriza por apresentar níveis pressóricos 
maior ou igual a 140mmHg a pressão sistólica, e maior ou igual a 90mmHg a 
diastólica. A grande maioria dos pacientes hipertensos são assintomáticos, 
todavia a pressão arterial (PA) pode elevar-se em cenários de medo, estresse e 
ansiedade comuns no ambiente odontológico. Objetivo: Realizar uma revisão 
narrativa de literatura sobre hipertensão arterial e a sua importância no 
tratamento odontológico. Metodologia: Pesquisa da literatura científica de 
artigos publicados entre os anos de 2009 e 2018, disponíveis nas bases de 
dados BVS, SciElo, e Google Scholar. Foram considerados artigos em 
português. Resultados: O cirurgião-dentista correntemente pode realizar 
procedimentos com hipertensos, diante disso, deve-se possuir conhecimento 
sobre sinais, sintomas e seu tratamento. Geralmente, a maior parte de 
hipertensos que comparecem frequentemente no consultório odontológico, não 
estão a par de suas condições, por isso é imprescindível uma boa anamnese e 
aferição da pressão arterial em todos os pacientes, como também, inteirar-se do 
histórico médico precedente, medicamentos utilizados e averiguar a perspectiva 
do paciente quanto ao tratamento (medo, tensão, estresse, insegurança). O 
processo dos tratamentos odontológicos pode gerar apreensão para alguns, 
fazendo com que haja o aumento de sua pressão arterial, desse modo, é 
indicado controlar a ansiedade com métodos farmacológicos ou não 
farmacológicos. Cirurgias em pacientes com PA superior a 190/110 mg pode 
acarretar complicações intraorais e pós-operatórias, e pacientes com PA 
superior a 200/115 mg não devem ser submetidos a qualquer tratamento 
odontológico. Conclusão: Faz-se necessário ressaltar que, mesmo sendo um 
grande desafio, os profissionais da odontologia devem dominar as 
peculiaridades de um paciente hipertenso, com propósito de tratá-los com 
eficácia e segurança. Realizar um exame clínico abrangente e detalhado, 
orientando o paciente sobre sua condição, para a constituição de um plano de 
tratamento eficaz afim de diminuir ou eliminar os riscos durante o atendimento. 
Palavras-chave: odontologia, assistência odontológica, hipertensão. 
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CLAREAMENTO EM DENTES DESVITALIZADOS: 

CARACTERÍSTICAS, INDICAÇÕES E TÉCNICA. 

Arthur Santos de Melo  Larissa Rocha Santiago Claudia Tavares Machado Leticia Virgínia de 

Freitas Chaves 

Graduação em Odontologia pela Universidade Potiguar- Laureate International Universities 

Introdução: O clareamento dental tornou-se um dos tratamentos estéticos mais 

procurados por pacientes em busca de uma melhor aparência do sorriso, esse 

escurecimento dental ocorre por cromóforos (pigmentos) impregnados na 

estrutura dental pelas mais variadas razões, como traumatismos, medicação 

intracanal, hemorragias na estrutura interna dos dentes, entre outras causas. 

Objetivo: Apresentar características, indicações, contraindicações e protocolo 

das técnicas mediata e imediata de clareamento em dentes tratados 

endodonticamente. Metodologia: Foi revisada a literatura entre 2010 e 2019 

com base em uma pesquisa no PubMed utilizando os termos "dental bleaching " 

e “non-vital tooth”, considerando os achados mais relevantes e incluindo-os no 

trabalho. Resultados: A eficácia da técnica de walking bleach, principalmente 

pelo tratamento extremamente conservador, de baixo custo, que proporciona 

rápida devolução da estética e satisfação ao paciente. Conclusão: Os achados 

na literatura demonstram que o clareamento em dentes não vitalizados pode ser 

considerado um tratamento eficaz na reabilitação estética de dentes 

escurecidos, no entanto as precauções necessárias diante da realização de um 

tampão satisfatório são imprescindíveis. 

Palavras chaves: Clareamento dentário, polpa dentária, materiais dentários 

 

 

 



180 
 

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA ÀS GESTANTES NA REDE DE 
ATENÇÃO BÁSICA NO BRASIL  

 

Raphael Crhistian Fernandes Medeiros1*, Hanna Rabech Garcia Guimarães1, 
Georgia Costa de Araújo Souza2.  
1- Acadêmicos do curso de odontologia, na Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN).   
2- Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).   
Correspondência: Raphael C. F. Medeiros*  

 

Introdução: A gravidez é um momento em que a mulher é cercada de mudanças 
físicas, psicológicas e sociais, de conflitos entre os hábitos antigos e os novos 
que venham a auxiliar na geração de uma nova vida e saúde materna e do futuro 
bebê. Por isso, as gestantes estão propícias a seguir novas recomendações para 
esta fase, que podem advir de tabus e crenças ou de orientações de profissionais 
da saúde. Objetivo: Identificar os cuidados dispensados à saúde bucal das 
gestantes no Brasil, realizados por meio da Atenção Básica, quais os principais 
problemas de saúde bucal que as atingem e as percepções sobre o atendimento 
odontológico. Metodologia:  Realizou-se uma revisão integrativa, utilizando 
para resgate dos artigos científicos as bases de dados PUBMED, LILACS, BBO 
e Scielo. Encontrou-se 423 estudos, destes 20 foram selecionados. Utilizaram-
se os descritores: Gestantes, Gravidez, Pré-natal, Saúde Bucal, Assistência 
Odontológica, Cuidado pré-natal. Resultados: A cárie dentaria e a doença 
periodontal foram encontradas com maior facilidade, principalmente nas 
gestantes que possuem uma menor renda e também um nível de escolaridade 
mais baixo, fatores que possibilitam menor informação sobre a importância do 
pré-natal odontológico durante a gravidez. A existência de barreiras para o 
atendimento odontológico, seja por medo do profissional e/ou dos 
procedimentos, mitos e tabus em relação à ida ao dentista durante a gestação, 
juntamente com a falta de profissionais que colaborem para a desmistificação 
dos mesmos, acabam prejudicando a realização dos procedimentos nas 
gestantes. Conclusão: A gravidez é um momento que requer um importante 
acompanhamento à saúde bucal materna. Ainda que o período gestacional por 
si só não seja responsável pelo aparecimento de algumas manifestações orais, 
como a cárie dentária e a doença periodontal, faz-se necessário o 
acompanhamento odontológico durante toda a gestação, visando à identificação 
de riscos à saúde oral, como também à necessidade do tratamento curativo e 
pôr fim a promoção de ações que objetivem uma educação preventiva na qual 
que as gestantes sejam informadas sobre as causas e consequências das 
doenças.  
  
Palavras-chave: Assistência Odontológica, Gestantes, Saúde Bucal. 
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DESEQUILÍBRIO OCLUSAL RELACIONADO AO SURGIMENTO DE LESÃO 
CERVICAL NÃO CARIOSA E RECESSÃO GENGIVAL 

José Victor Leal Alves¹; Saulo Rodrigo Tavares de Moraes¹; Maurício da Rocha Costa¹; 
Samyellen Feitosa de Siqueira¹; Thamires Vênus Araújo Leite¹; Brunela Machado Lima² 

¹Discente de Odontologia, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 
Caruaru-PE 

²Docente de Odontologia, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 
Caruaru-PE 

Introdução: O desgaste do tecido dentário é um modulador para a alteração do 
comportamento biomecânico, pois modifica o padrão de distribuição de tensões 
na estrutura dentária. As lesões cervicais não cariosas (LCNC) são as que 
possuem maior destaque por causa da sua alta prevalência. Elas são 
caracterizadas pela perda de estrutura dentária na junção amelocementária 
(JAC). O terço cervical é muito afetado devido a morfologia das estruturas 
dentárias que contém o esmalte delgado e o cemento e dentina com pouca 
resistência. Objetivo: discutir a relação do desequilíbrio oclusal com o 
surgimento de lesão cervical não cariosa e recessão gengival. Metodologia: 
revisão de literatura do tipo narrativa, realizada através de artigos disponíveis na 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na Pubmed, com filtros de artigos publicados 
nos idiomas português e inglês, disponíveis em texto completo, e publicado entre 
os anos de 2016 a 2020. Resultados: Atualmente, mesmo com o conhecimento 
da importância de interligar todos os fatores, a tensão ainda possui uma função 
importante. Contatos oclusais com carregamento exacerbado fora do longo eixo 
do dente, geram uma maior concentração de tensões e elevados índices de 
deformação na região cervical, que gera fadiga e ocorre a quebra das suas 
estruturas. O enfraquecimento do esmalte e dentina na região cervical, ao nível 
da JAC, pela tensão com auxílio de fatores de fricção e corrosivos, também 
causa dano ao tecido periodontal e pode estar relacionado com a recessão 
gengival vestibular. É importante ver que ela afeta especialmente os incisivos e 
pré-molares, que são na maioria dos casos os mesmos dentes afetados pelas 
LCNCs. Esta relação da LCNC com a recessão gengival leva a necessidade de 
uma abordagem multidisciplinar com abordagem oclusal, restauradora, 
periodontal e de hábitos. Conclusão: O tratamento das LCNCs não consiste 
apenas no protocolo restaurador. É necessário estabelecer o reequilíbrio oclusal, 
para intervir na etiologia e impedir recidivas. Existe um consenso na indicação 
de materiais adesivos e com propriedades óticas similares ao dente, após intervir 
na etiologia e restaurar o elemento, deve ser realizado o tratamento periodontal.

    

Palavras-chave: Oclusão dentária, restauração dentária permanente, retração 
gengival. 
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O USO DE GEL DESSENSIBILIZANTE ATRELADO AO 

CLAREAMENTO DENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

¹Flávia Comper Ghisolfi ¹Caroline Rodrigues Thomes, ¹Fernando Polezel 

Scardua ²Letícia Monteiro Peixoto  

¹Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo. ² Professora do Departamento de Prótese da Universidade Federal do 

Espírito Santo 

 

Introdução: Por se tratar de um método eficaz, seguro e pouco invasivo, o 

clareamento dental vem sendo muito buscado pelos pacientes a fim de alcançar 

um objetivo estético. Pode apresentar alguns efeitos colaterais, sendo muito 

comum, a sensibilidade dental, que por vezes, afasta o paciente de realizar este 

procedimento. Foram estudadas possibilidades de evitar e/ou diminuir essa 

incidência, e a intensidade desta sensibilidade, a fim de eliminar ou diminuir o 

que é um dos principais problemas atrelados ao clareamento dental. Objetivos: 

O objetivo desse estudo foi analisar a eficácia e o efeito dessensibilizante do gel 

à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio previamente à aplicação do gel 

clareador, por meio de uma revisão de literatura narrativa. Metodologia: Para a 

identificação dos estudos, foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de 

dados Pubmed e Scielo, utilizando os descritores “clareamento dental”, “dental 

sensivity”, “desensitizen agent” e “sensibilidade dentária”. Após a aplicação dos 

critérios de elegibilidade, foram selecionados 6 estudos. Os artigos selecionados 

foram publicados em português e em inglês nos períodos de 2014 a 2019. 

Resultados: As evidências científicas mostraram que o uso do gel 

dessensibilizante previamente ao clareamento dental de consultório não foi 

capaz de reduzir o grau de intensidade sensibilidade dental quando comparado 

ao grupo controle, tampouco a prevalência da mesma. Ainda há uma escassez 

na literatura de estudos com nível de evidência científica relevante quanto à esta 

técnica dessensibilizante. Diante disso, se sugere novos estudos para que se 

possa confirmar a eficácia dos produtos disponíveis e a resolução dessa queixa. 

Conclusão: Constata-se que o uso de agente dessensibilizante aplicado 

previamente ao clareamento de consultório na tentativa de amenizar ou eliminar 

o inconveniente da sensibilidade dentária pós procedimento, não interfere 

significativamente na redução da sensibilidade dental, e se ressalta a 

necessidade de mais investigações sobre o assunto. 

Palavras-chaves: Clareamento dental, Dessensibilizante dental, Sensibilidade 

dental. 
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PARESTESIA PÓS EXTRAÇÃO DENTÁRIA  

Héverson Batista Ferreira1, Lucas Dantas Pereira1, João Batista Galvão Neto1, 
Erika Franciele Silva Barreto1, Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima2 

1 – Graduandos do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

2 – Docente Adjunto IV do Departamento de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

 
Introdução: A parestesia do nervo alveolar inferior (NAI) é uma alteração 
sensorial que pode acometer os pacientes causando desconforto pela falta de 
sensibilidade na área diretamente abordada ou à distância, podendo ser 
motivada, por exemplo, pela exodontia dos terceiros molares. Esta quando não 
bem executada e planejada, ou diante de um acidente, pode acarretar 
intercorrências na mudança sensitiva, refletindo em impacto negativo na 
qualidade de vida do paciente, alterando a percepção, e assim, interferindo nas 
funções diárias do mesmo. Objetivo: Efetivar revisão de literatura, buscando 
avaliar a relação entre a exodontia de terceiros molares e sua relação com a 
parestesia que acomete o NAI. Metodologia: Realizou-se revisão de literatura, 
nas bases de dados Pubmed e Scielo, nos últimos 5 anos. Utilizou-se os 
descritores: “Paresthesia”, “Lower Alveolar Nerve” e “Third Molar”. Os artigos 
foram selecionados conforme critério científico e objetivo para o tema, sendo 
considerados artigos em português e inglês e selecionados 09 artigos para a 
construção deste. Resultados: As pesquisas evidenciam que o aumento 
gradativo das práticas de exodontia de terceiros molares nos últimos anos é 
justificado pela falta de espaço, para estes, no meio bucal, interligando esta 
ampliação de caos ao aumento de complicações pós-operatórias, que por vezes 
são causadas pela fata de cuidados prévios como ausência de exames de 
imagens e planejamento cirúrgico. Conclusão: Embora a parestesia do NAI seja 
considerada comparativamente rara, é importante reconhecê-la, comunicar ao 
paciente os eventuais riscos pré-existentes e saber a melhor maneira de 
contornar as eventuais complicações. Contudo, a prevenção é a melhor decisão 
contra futuros problemas já a partir do planejamento, detectando as possíveis 
causas e fatores de risco, assim como, a habilidade do cirurgião dentista é de 
grande relevância para prevenir ou minimizar os sintomas desta complicação 
neurológica. 
 
Palavras-chave: Parastesia; Nervo Alveolar Inferior; Terceiro Molar. 
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RELAÇÃO DA DTM COM A ANSIEDADE: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

João Batista Galvão Neto1*; Érika Franciele Silva Barreto1; Camila Cristine Araújo 
de Oliveira1; Lucas Dantas Pereira1; Héverson Batista Ferreira1; Fabianna da 
Conceição Dantas de Medeiros 2. 

1 Acadêmico(a) do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte– campus Caicó/RN.  
2 Docente do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte– campus Caicó/RN  
 
Introdução: A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação móvel 
que liga a mandíbula ao crânio, sendo classificada como a mais complexa do 
corpo humano. Dentre os problemas mais agravantes acometidos na ATM, 
encontra-se a disfunção temporomandibular (DTM), sendo classificada como um 
transtorno multifatorial. A DTM configura desordens que provocam 
complicações, no qual afetam os músculos da mastigação, causando danos ao 
indivíduo, podendo acionar a ansiedade, afetando de forma direta a saúde 
psíquica da pessoa acometida pela disfunção.  Objetivos: Buscar na literatura 
a importância do tratamento multidisciplinar nos pacientes que sofrem de 
ansiedade e DTM. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica nas 
principais bases de dados (Pubmed, Scielo, BVS, Lillacs), no qual foram 
selecionados artigos entre os anos de 2010 e 2020, utilizando os descritores 
“transtornos da ATM”, “ansiedade” e “articulação Temporomandibular”, e 
selecionou-se onze artigos na língua inglesa e portuguesa para leitura. 
Resultados: A revisão da literatura pontua que a ansiedade tem grande 
contribuição e, está inteiramente ligada à predisposição, ao início e continuidade 
das DTMs, sendo essas consideradas causadoras mais efetivas de dor orofacial. 
Várias são as causas da ansiedade, devendo-se pontuar que, pacientes 
mulheres, pessoas acima de 30 anos, e pessoas com dores em tempo superior 
a 6 meses são mais propícias a desenvolvê-la, e consequentemente, as 
disfunções temporomandibulares. Foram encontrados trabalhos realizados em 
suas mais variadas abordagens etiológicas, os quais apontam bons resultados 
em relação à dor, quando o tratamento das DTMs é associado ao tratamento 
psicológico. Deve-se destacar ainda, a importância do cuidado tanto físico 
quanto psicológico, tendo em vista que a dor é amplamente amenizada quando 
cuidada a saúde mental desses pacientes. Portanto, é mister que profissionais 
da psicologia trabalhem consoante aos profissionais da odontologia. 
Conclusão:  Sabe-se que as causas das DTMs são de origem multifatorial, o 
que acaba obstando a construção de bases que consolidem a elaboração de 
critérios para um tratamento mais intrínseco e objetivo, portanto, para que haja 
uma maior assertividade no tratamento, mais pesquisas devem ser elaboradas, 
buscando visar melhorias para as pessoas acometidas por esta disfunção. 
Palavras-chave: Temporomandibular Joint Disorders, Anxiety, 
Temporomandibular Joint. 
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ODONTOLÓGICO DO PACIENTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL  
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1 Graduanda(o) em Odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

2 Professora da Faculdade de Odontologia no Departamento de Odontologia 
Social e Infantil - Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 
Introdução:  Dados do Censo de 2010 apontam que 46 milhões de brasileiros 
têm algum grau de dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar, subir escadas ou 
possuem alguma deficiência intelectual. Desses, 35,8 milhões apresentam 
deficiência visual. No âmbito odontológico, o cuidado ao deficiente visual envolve 
o conhecimento de suas limitações e dificuldades de acesso. Tais informações 
auxiliam no manejo e na adaptação do consultório. Determinar o grau de 
deficiência visual do paciente, a possível presença de outras deficiências e seu 
grau de independência do cuidador favorece a comunicação e a criação de um 
ambiente de trabalho mais ameno. Objetivo: O objetivo desse trabalho é elucidar 
as características bucais dos pacientes com deficiência visual, abordando 
orientações para um tratamento humanizado. Metodologia: Foi realizado um 
levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed e Scielo, entre 2010 e 
2019, buscando referências pertinentes ao tema. Resultados: É importante que 
os ambientes frequentados por deficientes visuais sejam adaptados a sua 
necessidade, com a finalidade de minimizar barreiras a sua vida social, o que 
inclui o consultório odontológico. Nesse, o piso deve ser contínuo e com via 
desimpedida, sem degraus. Deve haver corrimão nas paredes e ausência de 
objetos volumosos à altura do corpo e da cabeça. O cirurgião-dentista deve 
estabelecer contato direto com o paciente e não com o cuidador, favorecendo o 
estabelecimento do vínculo e a participação ativa do paciente em seu tratamento. 
É preciso indagar sobre a necessidade de ajuda para locomoção, nunca 
segurando o paciente, sem aviso prévio. Permitir que o mesmo toque e sinta a 
cadeira odontológica, antes de sentar-se e fornecer informações sobre os 
procedimentos odontológicos, denotam o respeito do profissional ao paciente. A 
nível bucal, os deficientes visuais apresentam, geralmente, o mesmo padrão 
estomatognático dos não deficientes. Entretanto, a prevalência de doença 
periodontal pode ser mais elevada e a saúde bucal pode estar prejudicada pela 
impossibilidade de reconhecimento precoce das doenças geradoras de sinal 
clínico. Conclusão: É possível concluir, então, que os pacientes com deficiência 
visual necessitam de uma abordagem individualizada, baseada em motivação e 
acompanhamento, na qual o conhecimento das características bucais e das 
limitações inerentes a eles, facilitam a abordagem e o tratamento odontológico, 
promovendo uma odontologia humanizada. 

Palavras-chave: Deficientes visuais. Gengivite. Humanização. 
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Social e Infantil - Universidade Federal de Juiz de Fora. 
 

Introdução:  O bruxismo noturno é caracterizado e diagnosticado a partir da 
atividade excessiva da musculatura mandibular, de apertar ou cerrar os dentes 
durante o sono, o que pode trazer consequências tanto dentárias, quanto 
estomatognáticas. Sua etiologia é multifatorial e o mesmo atua como um 
mecanismo liberador de tensão, mediante um fator estressante ou gerador de 
distúrbios psicossociais, dos quais inclui-se o bullying. Objetivo: Por isso, o 
objetivo desse estudo foi investigar a relação entre o bruxismo noturno e o 
bullying na infância e na adolescência sofrido por crianças e adolescentes em 
idade escolar. Metodologia: Realizou-se, para isso, busca por dados 
pertinentes ao tema nas bases de dados Scielo e PubMed, publicados entre 
2014 e 2019. Resultados: O que se pôde perceber é que os distúrbios 
psicossociais, relacionados com o bullying, atuam como fator predisponente ao 
aparecimento do bruxismo. A literatura já aponta relação entre distúrbios sociais 
e do sono, com enfoque na baixa auto-estima, ansiedade e depressão em 
indivíduos afetados. Há relatos da associação positiva entre o bullying e o 
bruxismo, com predomínio de comportamentos ansiosos, cefaleia matinal, ronco 
e qualidade do sono prejudicada nesses. Da mesma forma, em crianças e 
adolescentes a prevalência do bruxismo noturno é maior, tanto em vítimas, 
quanto em autores de bullying, indicando sua interferência, direta, na qualidade 
de vida dos envolvidos. Conclusão: Pode-se concluir, então, que o cirurgião-
dentista exerce papel importante na suspeita e identificação de casos de bullying 
em crianças e adolescentes, ao diagnosticar o bruxismo noturno, tratá-lo e afetar, 
positivamente, na qualidade de vida dos seus pacientes. 

Palavras-chave: Bullying. Bruxismo. Odontologia. 
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USO TERAPÊUTICO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO 
TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES: 

REVISÃO DA LITERATURA 

SILVA, Lucas Vinicius Moura*1; ARAÚJO, Eduardo Eudes Nobrega de2 

1Discente do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário 
Brasileiro 

2Professor Pós-Doutor do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro 
Universitário Brasileiro 

Introdução: Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, a disfunção 
temporomandibular (DTM) é definida como um termo coletivo que engloba vários 
problemas clínicos que acometem os músculos mastigatórios, a articulação 
temporomandibular (ATM), e outras estruturas associadas, individualmente ou 
em associação. Por ser uma patologia complexa, requer um tratamento baseado 
em um correto diagnóstico, estabelecido a partir de informações sobre possíveis 
fatores etiológicos, por meio do levantamento de sinais e sintomas para cada 
paciente. Entre os diversos métodos para o tratamento, encontra-se o laser de 
baixa intensidade que apresenta grandes vantagens, por ser uma terapia não 
invasiva e de baixo custo. Objetivos: Revisar o uso do laser de baixa intensidade 
no tratamento das disfunções temporomandibulares. Metodologia: Trata-se de 
um estudo bibliográfico, realizado por meio de pesquisa no banco de dados da 
BVS, com inserção dos descritores “Analgesia”, “Síndrome da Disfunção da 
Articulação Temporomandibular” e “laser”, com utilização dos operadores 
booleanos “and” e “or”. Resultados: A DTM é considerada uma subclassificação 
das disfunções musculoesqueléticas e pode se manifestar através de dor e do 
colapso estrutural ou funcional dos músculos da mastigação, das ATMs, dos 
dentes ou dos tecidos de suporte dentário. O laser de baixa intensidade é uma 
alternativa coadjuvante, pois possui efeito analgésico logo após a sua aplicação, 
através do aumento dos níveis de beta-endorfinas, na atuação como anti-
inflamatório e reparador tecidual, favorecendo resistência, vitalidade celular e a 
melhora da microcirculação local e do aporte sanguíneo nas áreas com tensão 
muscular, promovendo o relaxamento dos músculos. Com a diminuição da dor, 
é devolvida a capacidade funcional da região, além de melhora a qualidade de 
vida dos pacientes. Conclusão: O laser de baixa intensidade mostra-se eficiente 
no tratamento da DTM, promovendo efeitos terapêuticos analgésicos e anti-
inflamatórios, reduzindo assim a sintomatologia dolorosa dos pacientes e 
melhorando a qualidade de vida. Não tem efeito na etiologia e sim na diminuição 
da sintomatologia dolorosa a curto prazo. 

 
Palavras-chave: Analgesia. Temporomandibular. laser. 
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RUGOSIDADE PALATINA NA IDENTIFICAÇÃO DE GÊNERO 

Nayane Hevellyn de Melo Fernandes1, Ilanna Cézar Limeira de Araújo1, Lucas 
Dantas Pereira1, Wellington Gabriel Silva de Almeida1, Gustavo Barbalho 
Guedes Emiliano2 

1 – Graduandos do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

2 – Docente Adjunto IV do Departamento de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

Introdução: Comparação de DNA, registros odontológicos e datilograma são 
técnicas amplamente usadas na identificação humana, porém, esses métodos 
possuem limitações, e nem sempre podem ser usadas. Nesse caso, práticas 
menos conhecidas como a rugoscopia palatina pode ser utilizada. As rugas 
palatinas localizadas no teto ósseo da boca, são conhecidas na literatura como 
estruturas anatômicas únicas com um forte potencial como método de 
identificação humana, visto que o padrão variável no palato duro é de suma 
importância para as ciências forenses, nos casos que envolvem carbonizados 
ou desastres em massa. Objetivos: O atual estudo tem como objetivo avaliar o 
padrão de cristas palatinas/rugas, como método de identificação humana. 
Metodologia: Foi realizada uma busca na base de dados LILACS, usando 
palavras chave em inglês com intercalação de operados booleano ´´OR`` e 
´´AND``, com filtro de últimos 5 anos de publicação, estabelecendo a seguinte 
busca: ((legal dentistry OR human identification) AND (hard palate)), resultando 
em sete artigos, três na língua inglesa, três em espanhol e um em português, 
após leitura dos artigos e observância dos objetivos da pesquisa utilizando-se 5 
artigos para a construção deste resumo. Resultado: Quando nos referíamos a 
meta-análise de estimativas por sexo agrupadas, revela-se taxas de 
sensibilidade e especificidade entre 83% e 89%, respectivamente. Conclusão: 
Portanto, o método da rugoscopia palatina é uma forma de auxiliar no processo 
de identificação humana, quando outros métodos não podem ser realizados. A 
comparação dos dados post mortem pode ser feito com os dados ante mortem 
a partir de fotografias do palato e modelos de gessos confeccionados durante o 
tratamento odontológico, os quais são partes da documentação odontológica 
produzida na rotina da clínica geral, prótese, ortodontia, entre outras. 
 
Palavras chave: Odontologia legal; Palato duro; Identificação humana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uern.br/professor/gustavoemiliano
http://www.uern.br/professor/gustavoemiliano


189 
 

A IMPORTÂNCIA DO PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO 

Nayane Hevellyn de Melo Fernandes1, Erika Franciele Silva Barreto1, João 
Batista Galvão Neto1, Lucas Dantas Pereira1, Wellington Gabriel Silva de 
Almeida1, Gustavo Barbalho Guedes Emiliano2 

1 – Graduandos do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

2 – Docente Adjunto IV do Departamento de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Caicó-RN, Brasil. 

Introdução: Nos últimos anos, diante do surgimento de inúmeros processos 
judiciais e administrativos envolvendo cirurgiões-dentistas, a percepção 
aumentou a conscientização sobre a responsabilidade do registro odontológico, 
constituindo um documento importante na prática clínica, possibilitando guardar 
informações como diagnóstico, plano de tratamento e sua evolução, 
planejamentos futuros e exames complementares. Sendo um conjunto de 
evidências clínicas assinadas pelo profissional e paciente, usado na guarda de 
informações e como prova para fins legais. Objetivos: Ressaltar a importância 
de um prontuário odontológico para o cirurgião-dentista atuar com ética e 
legalmente. Metodologia: Foi realizada uma busca na plataforma de dados 
LILACS sendo usado filtros com os seguintes descritores e operadores 
booleanos: ((Ficha Clínica) AND (Registro Odontológico) AND (Documentação)), 
obtendo 4 artigos em português que satisfaziam aos objetivos da busca, 
corroborando para a construção da literatura deste resumo. Resultados: Muitos 
cirurgiões-dentistas não preenchem corretamente o prontuário odontológico por 
alguns motivos como: falta de orientação na época da graduação sobre o correto 
preenchimento dos prontuários, refletindo nos dias atuais do profissional. A 
existência de uma boa relação e afinidade profissional paciente acaba por passar 
uma falsa segurança e achar não ser necessário provar as evidências que 
levaram aos procedimentos realizados. Muitos profissionais alegam perda de 
tempo no preenchimento detalhado. Conclusão: Conclui-se que o momento 
certo de orientação sobre a importância do prontuário deve ocorrer na época de 
graduação e quanto aos profissionais formados o preenchimento detalhado dos 
procedimentos realizados e em conjunto com a assinatura do 
paciente/responsável é a conduta que melhor defende o profissional de 
eventuais advertências administrativas e legal, quando necessário a 
comprovação de evidências de defesa.  

Palavras chave: Ficha clínica; Registro Odontológico; Documentação   
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ASCES-UNITA. 
3 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC. 
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UFCG. 

 
INTRODUÇÃO: A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é considerada a 
infecção sexualmente transmissível (IST) mais recorrente na atualidade. No 
entanto, o contágio do vírus também pode acontecer por contato direto, 
transmissão placentária ou aleitamento materno. Hodiernamente, são 
conhecidos mais de 150 tipos de HPV, dentre esses, cerca de 25 tipos foram 
detectados em lesões orais, em especial, variações que não são observadas 
comumente em outras regiões anatômicas. Diante do exposto, é imprescindível 
que o Cirurgião-dentista esteja ciente da ampla gama de aspectos clínicos, bem 
como os diagnósticos e de tratamento. OBJETIVOS: Identificar, na literatura 
consultada, as lesões induzidas por HPV na mucosa oral mais comuns. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, de abordagem 
qualitativa, desenvolvida mediante um levantamento bibliográfico nas bases de 
dados eletrônicas: PubMed e BVS. A estratégia de busca se deu através dos 
DeCS: “hpv” e “manifestações orais”, nos idiomas inglês e português. Como 
critérios de elegibilidade, foram adotados artigos com limite temporal de 
publicação dos últimos 4 anos, com temática compatível aos objetivos propostos 
por este trabalho, dessa forma, excluindo todos os demais. RESULTADOS: A 
infecção pelo HPV apresenta particularidades em suas manifestações orais, 
acometendo em geral a região do palato mole, língua, frênulo lingual e lábio 
inferior. Tais manifestações, são caracterizadas clinicamente como lesões 
benignas papilomatosas e diagnosticadas pela histopatologia comumente em: 
papiloma escamoso, condiloma acuminado, verruga vulgar e hiperplasia epitelial 
multifocal. O diagnóstico deve ser realizado pelo Cirurgião-dentista, através do 
exame clínico detalhado, citologia esfoliativa e, principalmente a biópsia com 
posterior análise histopatológica. CONCLUSÃO: Na análise do presente estudo, 
conclui-se que é fundamental que o Cirurgião-dentista esteja ciente dos aspectos 
clínicos das lesões induzidas por HPV na mucosa oral, bem como os aspectos 
diagnósticos e conduta para realização do tratamento individualizado.  
 
Palavras-chave: Papilomavírus humano, Manifestações orais, Infecções virais. 
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Introdução: É notório que nas últimas décadas despertou-se o interesse em 
analisar as associações entre a doença periodontal e doenças respiratórias, uma 
vez que ambas encontram-se em elevada prevalência em toda a população 
mundial. A periodontite é uma doença infecciosa que afeta as estruturas de 
suporte dentário e em casos avançados resulta na perda dentária. É evidente 
que a periodontite está associada à diversas doenças sistêmicas, dentre elas a 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Objetivos: Investigar na literatura 
os estudos que apontam para associações entre periodontite e DPOC. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, de caráter qualitativo, 
desenvolvida mediante um levantamento bibliográfico nas bases de dados 
eletrônicas: PubMed e BVS. A estratégia de busca foi realizada diante dos 
descritores “periodontite” e “doença pulmonar obstrutiva crônica”, nos idiomas 
inglês e português. Como critérios de elegibilidade, foram adotados artigos com 
limitação temporal de publicação nos últimos três anos, com temática compatível 
com o escopo do estudo, desse modo, excluindo-se os demais. Resultados: A 
DPOC é uma condição crônica, a qual pode ser caracterizada pela obstrução do 
fluxo aéreo devido ao aumento significativo na resposta inflamatória crônica das 
vias aéreas. O desenvolvimento dessa patologia respiratória pode ser afetado 
pelo processo infeccioso e inflamatório da periodontite. A literatura atual sugere 
que a periodontite e a DPOC partilham processos fisiopatológicos comuns, como 
a inflamação rica em neutrófilos, destruição proteolítica dos tecidos conjuntivos 
e fatores de risco comuns, por exemplo, o tabagismo e faixa etária. No entanto, 
esses mecanismos associativos ainda são inconsistentes. Na atualidade, é 
extensamente aceito que os patógenos orais e citocinas inflamatórias de lesões 
periodontais podem desencadear uma inflamação sistêmica, desse modo, 
contribuindo de forma ativa na patogênese da DPOC. Não obstante, os 
resultados apresentados mostraram uma relação moderada entre a DPOC e a 
periodontite, bem como variações de estudos. Conclusão: Diante da análise do 
presente estudo, tornou-se evidente que há evidência de associações 
pertinentes entre a periodontite e a DPOC, entretanto, estudos futuros 
conclusivos a respeito dos mecanismos associativos são necessários. 
 
Palavras-chave: Doenças periodontais, Periodontite, Doença pulmonar 
obstrutiva crônica. 
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TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO(ART)COMO 
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Tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família.  
 

 

Introdução: A técnica de Restauração Atraumática (ART)consiste na utilização 
de recursos manuais mediante uma abordagem menos invasiva e confortável 
para o paciente. É possível que em virtude da pandemia de COVID-19 os 
serviços públicos de saúde tenham que pensar em novas alternativas de 
tratamentos restauradores. Assim, por se tratar de uma técnica que não exige 
muitos recursos que geram a produção de aerossóis, e pensando na alta 
demanda reprimida ocasionada pela pandemia, esse procedimento, que já é 
realizado na Saúde Pública mais especificamente em crianças, pode vir a se 
tornar uma realidade para solucionar os problemas de toda população acometida 
pela cárie dentária. Objetivo: O objetivo deste trabalho é revisar literatura sobre 
a eficácia da utilização da técnica  ART na saúde pública como uma alternativa 
de tratamento durante a pandemia de COVID-19.Metodologia:Realizou-se uma 
busca bibliográfica nas bases de dados: Pubmed, Scielo, Lilacs e Cochrane, 
utilizando os descritores em inglês: “Dental Atraumatic Restorative 
Treatment”,”Public Health”,”Dental Caries” alternando a busca utilizando os 
operadores booleanos:AND/OR no período de 2010 a 2020,nos idiomas inglês 
e português. Os critérios de inclusão definidos foram artigos que estavam 
disponíveis para a leitura na íntegra e que abrangiam os anos e os idiomas 
estabelecidos e os critérios de exclusão foram estudos que apresentavam baixo 
nível de evidência científica e que não abordavam a temática principal deste 
estudo, sendo selecionados 20 artigos. Resultados: a técnica ART  demonstrou 
ser segura e eficaz no tratamento da cárie dentária em diferentes faixas etárias; 
sendo seus benefícios: redução de dor, desconforto e ansiedade quando 
comparado ao método tradicional, ausência de ambientes específicos e de alta 
complexidade tecnológica para a realização dos procedimentos, técnica 
minimamente invasiva, biocompatibilidade e de baixo custo favorecendo a sua 
aplicabilidade no setor público de saúde. Conclusão:  Portanto, conclui-se que 
a técnica de ART é totalmente eficaz e benéfica para ser utilizada no tratamento 
da  cárie dentária na rede pública, devido essa condição patológica ser de alta 
prevalência, torna-se viável a realização desse procedimento durante o cenário 
atual da pandemia. 
 

Palavras-chave:Dental Atraumatic Restorative Treatment,Dental Caries,Public 
Health 
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Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) idealizada sob a lógica da 
promoção e prevenção da saúde da população brasileira, fundamentada nos 
princípios  da universalidade, integralidade e equidade, tem como aliada a Saúde 
Bucal, possibilitando o cumprimento  desses propósitos durante todas as etapas 
da vida. O período gestacional é um dos momentos mais importantes tanto para 
a gestante quanto para o bebê, cabendo o Cirurgião-Dentista a função de 
oferecer  assistência à saúde, demonstrando a importância desse momento e 
sua íntima relação com o estado de saúde geral. Objetivo: o objetivo deste 
trabalho foi revisar a literatura sobre a oferta do pré-natal odontológico na 
Estratégia Saúde da Família. Metodologia: Realizou-se uma busca bibliográfica 
nas principais bases de dados: Cochrane, Lilacs, Pubmed e Scielo, utilizando os 
termos indexados aos descritores da saúde: ”Pre natal care”,”oral health” e 
“family health strategy” associados entre si pelo operador booleano AND nos 
idiomas inglês e português no período de 2010 de 2020,e com base nos critérios 
de elegibilidade foram selecionados 15 artigos.Resultados: Após uma leitura 
minuciosa e crítica da literatura, notou-se que o pré natal odontológico é ofertado 
pela maioria das Unidades Básicas de Saúde que tem a Estratégia  Saúde da 
Família como porta preferencial de entrada quando comparado a Unidades 
Básicas de Saúde tradicionais, e as principais questões levantadas por grande 
parte dos autores foram  relacionadas aos aspectos educacionais, culturais, 
sociais e econômicos dificultando a adesão ao tratamento odontológico. 
Conclusão: A oferta do pré-natal odontológico dentro do sistema público de 
saúde se faz presente em algumas regiões do país, observando uma ampla 
cobertura na oferta do pré natal odontológico nas Unidades Básicas de Saúde 
que possui a Estratégia Saúde da Família.Porém,se faz necessário a adoção de 
medidas preventivas de atendimentos odontológicos precoce que contemplem 
esse tipo de público  
 

Palavras-chave: Pre natal care,oral health,family health strategy 
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DOENÇA PERIODONTAL 
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Introdução: A doença periodontal é caracterizada por um distúrbio da microbiota 

presente no ambiente bucal, ocasionando uma resposta imunológica no 

individuo, desta forma, afetando os tecidos de proteção e apoio do periodonto. 

Objetivo: O presente artigo objetiva-se a elucidar o papel do sistema 

imunológico na patogênese da doença periodontal. Metodologia: O 

levantamento bibliográfico foi realizado através de uma rigorosa busas nas 

bases de dados PubMed, Portal de Periódicos Capes, Scielo e consultas através 

de livros. A estratégia de busca utilizada foi “Resposta imune”; “Doenças 

Periodontais”; “Imunidade inata” e “Imunidade adaptativa”. Foram selecionados 

18 trabalhos, incluídos com base nos seguintes critérios: disponibilidade do texto 

integral, publicação nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola e clareza no 

detalhamento metodológico utilizado. Resultados: Segundo a literatura revisada 

a resposta imunológica inata participa ativamente do desenvolvimento da 

doença periodontal e a resposta imunológica adquirida está relacionada a 

progressão da doença e destruição do osso alveolar. Por outro lado, a resposta 

imunológica humoral mostrase relacionada a proteção dos tecidos periodontais, 

tendo resultados positivos. As MMPs, TNF-alfa, RANKL e IL-1 têm sido relatadas 

como as principais citocinas envolvidas na doença periodontal, estando 

presentes em altos níveis na saliva e fluido crevicular, funcionando como uma 

ferramenta eficaz para o seu diagnóstico. Conclusão: Entendendo os 

mecanismos imunológicos desencadeadores da doença periodontal e sua 

progressão, é provável que futuramente, possam ser desenvolvidas novas 

terapias imunológicas para auxiliarem no tratamento de pacientes que 

apresentem a doença periodontal. Embora exista um amplo conhecimento a 

respeito da patogênese das doenças periodontais inflamatórias, outros estudos 

ainda precisam ser realizados para um melhor conhecimento sobre os eventos 

celulares e moleculares envolvidos nesta patologia.  

Palavras-chave: doenças periodontais, imunidade inata, imunidade adaptativa. 
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Introdução: As neoplasias se destacam devido sua alta prevalência e incidência 
a nível mundial. Embora seja um método de tratamento oncológico eficaz a 
quimioterapia pode causar efeitos colaterais a nível sistêmico e/ou local, como 
na região de cabeça e pescoço, área de atuação do Cirurgião-Dentista (CD). De 
tal maneira é essencial que o profissional seja capaz de diagnosticar e tratar tais 
efeitos. Objetivo: Identificar as principais manifestações orais decorrentes do 
tratamento quimioterápico. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica em Base de Dados eletrônicas em Saúde (BvS, PubMed e Scielo) 
utilizando os descritores “Oral manifestations”; “Drug therapy” e “Medical 
Oncology”. Dentre os critérios de pesquisa estavam artigos na língua 
portuguesa, inglesa ou espanhola, publicados no período de 2010 a 2020. Dos 
42 artigos encontrados foram selecionados 08. Resultados: Os principais sinais 
orais e sintomas associados à quimioterapia presentes nos artigos foram a 
mucosite, xerostomia, doença periodontal e infecção viral e fúngica. Todas as 
manifestações seriam oriundas da ausência de capacidade do fármaco usado 
em agir somente em células neoplásicas. A mucosite seria produto de 
interferência na renovação de células epiteliais e indução à apoptose. A 
xerostomia, por sua vez, causada por hipofunção das glândulas salivares. E por 
fim, a imunossupressão seria a responsável pelo alto índice de doença 
periodontal e infecções (virais e fúngicas). Conclusão: Há um amplo leque de 
manifestações orais oriundas do tratamento quimioterápico. Sendo assim, é 
necessário que o CD assista o paciente oncológico, tratando os efeitos colaterais 
da quimioterapia e suas complicações, garantindo uma saúde bucal satisfatória 
e, consequentemente, melhor qualidade de vida.  

Palavras-chave “Manifestações bucais”; “Quimioterapia” e “Oncologia”. 
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ABORDAGENS CLÍNICAS ATUAIS EM EXODONTIAS 

DENTÁRIAS COMPLEXAS 

Stephanny Ingrid Moura Ferreira¹, Luís Felipe Barbosa da Silva¹, Anne Caroline 

Araujo Medeiros¹, Richelle Nunes Costa¹, Gabriel Gomes da Silva¹, Juliana 

Campos Pinheiro². 

¹Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte                                                                                                          

²Doutoranda em Ciências Odontológicas. Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Introdução: A exodontia é atualmente uma forma de tratamento indicada para 
diversas situações clínicas, como dentes  acometidos por processos infecciosos 
advindos de má higienização, doença periodontal, interferência na boa oclusão 
do paciente, elementos supranumerários e dentes impactados. Objetivo: 
Conhecer e pontuar as abordagens usadas por cirurgiões dentistas frente às 
exodontias complexas e seus efeitos sobre o paciente. Metodologia: O presente 
estudo constitui-se de uma revisão de literatura realizada através de uma busca 
nas bases de dados LILACS, BVS e PUBMED, incluindo artigos no idioma 
português e inglês. Os descritores foram selecionados com base nas buscas 
feitas no Descritores em Ciência da Saúde (DeCS). Resultados: Vários fatores 
determinam o nível de complexidade de uma exodontia, e tais fatores irão 
influenciar diretamente na abordagem a ser utilizada na cirurgia, como o difícil 
acesso ao campo cirúrgico, as condições da coroa, o número e comprimento das 
raízes, a presença ou não de tratamento endodôntico no elemento em questão, 
o grau de divergência e curva das raízes, a condição óssea das paredes 
alveolares bem como outras condições como a hipercementose ou anquilose. 

Conclusão: No atendimento cotidiano em consultório o cirurgião-dentista ao 
realizar exodontias estará exposto a diversas variáveis que irão influenciar 
diretamente na eficácia do procedimento e no seu resultado final. 
 
Palavras-chaves: Exodontia; cirurgia bucal; reabilitação bucal. 
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MANIFESTAÇÕES ODONTOLÓGICAS EM PORTADORES DE SÍFILIS 

CONGÊNITA: REVISÃO DE LITERATURA 

Camila Holanda Cavalcante Matos¹ Renata Cordeiro de Godoy Miranda¹Anderson Christian 

Ramos Gonçalves2 Bruna de Siqueira Brasiliano3 Denise Milena de Moura Silva3 Olívia Maria 

Guimarães Marroquim4  

 

1 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC 

2 Discente do curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG  

3 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA 

4 Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC 

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, de evolução 

crônica, que pode ser difundida por vias sexuais, hematogênica e placentária, que tem 

como agente etiológico a espiroqueta Treponema pallidum. Uma das suas principais 

classificações é a congênita, pois é o resultado da disseminação da placenta durante a 

gestação. Sua incidência mundial atinge 12 milhões de casos por ano, podendo ocorrer 

também manifestações orais, sendo de suma importância para a odontologia, visto que 

essas lesões são de atribuição diagnóstica. OBJETIVO: Abordar as manifestações 

clínicas da sífilis congênita na cavidade oral, bem como os sintomas e diagnóstico 

precoce. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura de abordagem 

descritiva, realizada mediante análise de artigos em bases de dados eletrônica SciELO, 

PubMed e BVS. Para isso, a busca se deu através dos DeCS: “sífilis congênita”, 

“treponema pallidum” e “sífilis”. Como critério de elegibilidade, foram adotados estudos 

com publicações em português e inglês, com limite temporal dos últimos 10 anos que 

possuíam integração com o tema proposto. RESULTADOS: Na sífilis congênita, o T. 

pallidum ultrapassa a via transplacentária ou ao nascer o bebê entra em contato com lesões 

genitais infecciosas da mãe. Algumas alterações dentárias estão fortemente associadas à 

infecção pela sífilis congênita, sendo geralmente, os primeiros sinais clínicos da mesma. 

Essas manifestações podem ser dentes de hutchinson, dentes em amora, palato fundo e 

mordida aberta. O diagnóstico dessa doença dá-se por meio de exames sorológicos, 

através de testes não-treponêmicos e treponêmicos e o seu tratamento será instituído 

através do uso de antibioticoterapia. Dessa forma, é extremamente importante a 

realização de uma detalhada anamnese e exame clínico do profissional de saúde, pois, 

podem ser confundidas com outras enfermidades. CONCLUSÃO: É imprescindível que 

o Cirurgião-dentista tenha conhecimento prévio sobre a sífilis congênita, pois o mesmo 

tem um importante papel no diagnóstico, bem como na atenção estratégica norteadora 

para o encaminhamento e tratamento interdisciplinar de tal condição. 

DeCS: “sífilis congênita”, “treponema pallidum” e “sífilis” 
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EFETIVIDADE DA ACUPUNTURA NO TRATAMENTO ALTERNATIVO DA 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO DE LITERATURA 

Camila Holanda Cavalcante Matos¹ Renata Cordeiro de Godoy Miranda¹Anderson Christian 

Ramos Gonçalves2 Bruna de Siqueira Brasiliano3 Denise Milena de Moura Silva3 Olívia Maria 

Guimarães Marroquim4  

 

1 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC 

2 Discente do curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG  

3 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA 

4 Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC 

Introdução: A acupuntura tradicional chinesa tem uma história de mais de 2500 anos, 

todavia, apenas em 2003 a Organização Mundial da Saúde comprovou sua eficácia como 

terapia complementar e alternativa à prática odontológica, com ênfase para a disfunção 

temporomandibular (DTM). Esse método pode auxiliar a relaxar os músculos, pois, 

altera a percepção dos sinais de dor e libera analgésicos naturais do sistema nervoso. 

Diante do exposto, é fundamental que o Cirurgião-dentista e o fisioterapeuta esteja 

familiarizado com as aplicações da acupuntura para esse tipo de alteração. Objetivo: 

Analisar a ação adjuvante da acupuntura no tratamento da disfunção 

temporomandibular, bem como seu efeito analgésico em sensações dolorosas. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida a partir da seleção de 

artigos científicos, encontrados nas bases de dados SciELO e PubMed, nos idiomas 

português e inglês. Para isso, a busca se deu através dos DeCS: “terapia de acupuntura” 

e “disfunção temporomandibular”. Como critério de elegibilidade, foram incluídos 

artigos que correlacionaram com o objetivo do tema e excluindo estudos que não 

condizem com o que foi proposto. Resultados: A disfunção temporomandibular é um 

conjunto de dores e alterações relacionadas às estruturas mastigatórias e articulações 

temporomandibulares, podendo comprometer os dentes, ossos, gnáticos, articulações 

e músculos. Nesse sentido, a DTM pode estar relacionada a vários fatores, incluindo 

psicológicos, estruturais, parafuncionais, oclusais ou degenerativos. Levando-se em 

consideração aos aspectos mencionados, a acupuntura possui efeitos anti-

inflamatórios, ansiolíticos, miorelaxantes e imunológicos, sendo uma terapia alternativa 

utilizada no tratamento de dores de origem musculoesquelética, a qual atua 

diretamente no relaxamento muscular e no controle da dor, buscando o equilíbrio físico, 

mental e emocional do paciente. Conclusão: A terapia com acupuntura se mostrou 

eficiente para reduzir os sintomas associados à DTM, sendo de suma importância, a fim 

de favorecer um melhor benefício para o paciente, garantindo, assim, a melhoria da 

qualidade de vida. 

 

DeCS: “terapia de acupuntura” e “disfunção temporomandibular” 
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BRUXISMO INFANTIL: UM ENFOQUE CONTEMPORÂNEO 

Álvaro Henrique Moura Fonsêca dos Santos1 Emilly Bezerra Campos1 

João Pedro de Almeida Santos1 Pietra Fernanda Guerra Castim Pimentel1  
Renata Lúcia Cruz Cabral de Oliveira2 

 

1 Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida 
– Caruaru, Pernambuco, Brasil. 

2 Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida – 
Caruaru, Pernambuco, Brasil. 

Introdução: O bruxismo é definido como uma atividade mastigatória 
parafuncional caracterizado pelo apertamento e/ou ranger de dentes. Apresenta 
natureza multifatorial e ao longo dos anos, tem-se tornado uma preocupação 
crescente em crianças, devido ao impacto negativo na qualidade de vida das 
mesmas. Objetivo: Compreender o bruxismo no paciente pediátrico e analisar a 
sua etiologia, prevalência, assim como identificar as possíveis consequências e 
tratamentos. Metodologia: Revisão narrativa de literatura composta por estudos 
publicados entre os anos de 2014 e 2020, encontrados nas bases de dados BVS, 
SciElo, LILACS e Google Scholar, sem restrições de idiomas. Resultados: A 
prevalência do bruxismo em crianças com menos de 12 anos é relatada na 
literatura com uma variação de 3,5% - 40,6%. Está relacionado a fatores 
emocionais; maloclusões; transtornos do sono; distúrbios neurológicos; 
deficiências nutricionais; e fatores hereditários; sendo considerado um dos 
desafios mais difíceis para odontologia, onde a proporção do dano tende a se 
diversificar em cada criança. É diagnosticado através de relato dos 
responsáveis, exame clínico, exame físico e até mesmo pela polissonografia. 
Apresenta como consequências principais o desgaste dentário, 
hipersensibilidade e mobilidade dentária, fraturas de dentes e/ou restaurações, 
lesão do ligamento periodontal, pulpite e necrose pulpar. Também é relatada 
hipertrofia, dor ou fadiga dos músculos mastigatórios, dor e/ou ruídos na 
articulação temporo-mandibular e cefaleias. Devido à etiologia do bruxismo ser 
multifatorial, o tratamento em suma é multidisciplinar, envolvendo profissionais 
como odontopediatras, pediatras, ortodontistas, fisioterapeutas e psicólogos, 
existindo assim vários tipos de terapêuticas para o bruxismo infantil, como o uso 
de goteiras oclusais e métodos psicológicos, farmacológicos e fisioterápicos. 
Conclusão: Dessa forma, foi corroborada a relevância de se conhecer a 
etiologia, diagnóstico, consequências e propostas terapêuticas para a condição 
do bruxismo infantil devido à sua dada complexidade. Um diagnóstico precoce 
leva à prevenção de danos no sistema estomatognático da criança, além de 
assegurar o seu conforto e bem-estar.  

Palavras-chave: Bruxismo, odontopediatria, criança.  
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HUMANIZAÇÃO NA ODONTOLOGIA: RELEVÂNCIA NO 

CONTEXTO ATUAL DA SAÚDE 

Yasmin Muniz Luquez¹, Carolinne Maria de Assis Teixeira¹, Arthur da Costa 

Marigo¹ e Gracieli Prado Elias² 

Acadêmicos de graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora 

Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora 

Introdução: A Humanização na saúde consiste em cuidar integralmente do 

paciente como indivíduo singular, reconhecendo suas dimensões física, psíquica 

e social com empatia, ética e responsabilidade. Na odontologia, o atendimento 

humanizado reflete o olhar do profissional para o paciente em sua totalidade, 

sem focar apenas na doença bucal e contrapondo a abordagem mecanicista.  

Objetivos: O objetivo desta revisão é discorrer acerca da relevância e 

importância da humanização na Odontologia, no contexto atual da saúde. 

Metodologia: Foram analisados artigos na base de dados PubMed, utilizando 

os termos: Humanização da Assistência, Odontologia e Acolhimento. 

Resultados: O acolhimento e a geração de bem-estar são a chave para o 

relacionamento empático na odontologia, assegurando o atendimento 

humanizado ao paciente, visando a promoção da saúde. Com vistas a 

abordagem humanizada na saúde, foi criada em 2003, a Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humaniza SUS), o que promoveu 

também uma mudança de abordagem na área odontológica. Para o cirurgião-

dentista o grande desafio reside na presença frequente de emoções como o 

medo e a ansiedade, relacionados ao tratamento odontológico, o que torna o 

atendimento mais árduo. Nesse contexto, o profissional deve estar habilitado a 

lidar com os temores do outro ser, adequando os procedimentos clínicos ao perfil 

de cada indivíduo. Assim, o acolhimento e empatia por parte do profissional, seu 

respeito às queixas e aflições do paciente, a explicação de forma clara dos 

procedimentos que serão realizados e a escuta ativa, podem minimizar e até 

suprimir a ansiedade presente. Oferecer um tratamento resolutivo e acompanhar 

cada caso individualmente, é um diferencial que caracteriza a presença da 

Humanização no atendimento odontológico. Além disso, o cirurgião-dentista 

deve reconhecer o direito de participação do paciente, nas decisões que levam 

ao delineamento do seu plano de tratamento, agindo com a postura ética 

desejada. Tais atitudes trazem melhores resultados terapêuticos e clínicos no 

atendimento odontológico, tornando o paciente mais colaborativo e o ambiente 

de trabalho mais tranquilo. Conclusão: A Odontologia humanizada traz a prática 

acolhedora, onde o profissional possui a habilidade de escutar, explicar e dar 

atenção ao paciente, o que contribui para a superação de barreiras e o 

fortalecimento de vínculos. 

Palavras – chave: Humanização da Assistência, Odontologia e Acolhimento 
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TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO COMO 
MEDIDA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA DOENÇA CÁRIE  

Álvaro Henrique Moura Fonsêca dos Santos1 Emilly Bezerra Campos1 

João Pedro de Almeida Santos1Pietra Fernanda Guerra Castim Pimentel1  
Renata Lúcia Cruz Cabral de Oliveira2 
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2 Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Tabosa de Almeida – 
Caruaru, Pernambuco, Brasil. 

Introdução: A cárie é uma doença crônica e multifatorial que acomete a 
estrutura dental, e apesar do declínio dos seus índices na população, continua 
sendo o principal problema de saúde bucal, causando dor, complicações 
estéticas, endodônticas e finalmente a perda do elemento dentário. Ao contrário 
dos tratamentos invasivos do passado, hoje é preconizada a mínima intervenção 
para restaurações de lesões cariosas, e dessa forma têm-se utilizado como 
alternativa o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) – originalmente 
denominado Atraumatic Restorative Treatment (ART). Objetivo: Realizar uma 
revisão de literatura com ênfase na aplicação do ART associado à promoção da 
saúde para a doença cárie. Metodologia: Revisão narrativa de literatura 
composta por estudos publicados entre os anos de 2015 e 2020, encontrados 
nas bases de dados BVS, SciElo, LILACS e Google Scholar, sem restrições de 
idiomas. Resultados: O ART é uma técnica definitiva para restauração das 
lesões de cárie, por meio de preparos cavitários minimamente invasivos, 
utilizando-se apenas instrumentos manuais para remoção da cárie e o cimento 
de ionômero de vidro de alta viscosidade como material restaurador. Dentre as 
vantagens, esta técnica se caracteriza pela facilidade de execução, baixo custo 
e, principalmente, pelo conforto e segurança ofertado ao paciente, além disso, 
propicia também, condições para prevenir a ocorrência de novas lesões 
cariosas, se tornando uma opção relevante de tratamento para as lesões 
cariosas sempre em consonância com os princípios da promoção da saúde 
(educação e prevenção). Conclusão: A técnica do ART promove um impacto 
positivo na redução dos custos do tratamento quando comparado a tratamentos 
restauradores convencionais, além de ser de fácil execução e eficácia, reduz o 
tempo clínico, é menos dolorosa e, portanto, uma alternativa bastante viável 
principalmente no atendimento infantil. É considerada uma estratégia sólida que 
tem como base a promoção de saúde proporcionando a melhoria dos índices 
epidemiológicos e a resolutividade no cuidado em saúde bucal da população.  

Palavras-chave: cárie dentária, tratamento dentário restaurador atraumático, 
promoção da saúde. 
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IMPACTO DA DOENÇA PERIODONTAL NA QUALIDADE DE 
VIDA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

Mauro Bezerra do Nascimento Júnior ¹*, Eloísa Cesário Fernandes¹; Micássio 
Fernandes de Andrade2; Camila Cristine Araújo de Oliveira³; Fernando José de 

Oliveira Nóbrega4. 

¹ Pós-Graduandos pelo Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade 
da UERN – MOSSORÓ/RN.  

² Docente do curso de Pós-Graduação da UERN – MOSSRÓ/RN. 

3 Discente do curso de Odontologia da UERN – CAICÓ/RN. 

4 Docente do curso de Odontologia da UERN – CAICÓ/RN. 

Introdução: A doença periodontal é uma das doenças bucais mais recorrentes 
do mundo, considerada um problema de saúde pública relevante e é uma das 
causas mais comuns de perda dentária em adultos nos países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Isso implica efeitos estéticos, funcionais, psicológicos e 
sociais, tornando-se um verdadeiro problema de saúde pública, pois afeta não 
apenas o sistema estomatognático, mas também a auto-estima do paciente. 
Objetivo: Realizar uma revisão da literatura para encontrar evidências quanto 
ao impacto da doença periodontal na qualidade de vida. Metodologia:  A 
pesquisa foi feita nas bases de dados do Medline/Pubmed, SciELO, LILACS, 
Web of Science e Scopus, utilizando-se os descritores “Periodontal Diseases” e 
“Quality of Life”. Foram incluídos artigos publicados em português, inglês e 
espanhol que retrata a temática no período compreendido entre 2015-2010. 
Inicialmente, identificou-se 1435 artigos potencialmente elegíveis, deste total, 
após as exclusões, obteve-se um restante de 36 artigos para serem incluídos 
nesta revisão integrativa. Resultados: Os resultados revelaram que a doença 
periodontal causa um impacto negativo na qualidade de vida relacionada à saúde 
oral, visto que, do total de artigos (n=36), 86,1% evidenciaram essa afirmativa, e 
quanto mais severa era a destruição periodontal, pior era a qualidade de vida 
(mostrado em 30,5% dos artigos). Entretanto, 30,5% dos estudos não 
encontraram relações significativas entre a doença e a qualidade de vida ou 
obtiveram baixo impacto. Além disso, há resultados, em 38,8% dos artigos, com 
alto impacto na qualidade de vida nos seguintes grupos: fumantes, ausência de 
seguro de saúde, obesos e diabéticos, grávidas, ansiosos, idosos, pacientes 
com doença renal terminal, cárie, hipertensão arterial. Conclusão: As doenças 
periodontais interferem negativamente na qualidade de vida das pessoas 
afetadas e há evidências de quanto maior a severidade da doença, maior é o 
seu impacto na qualidade de vida.  Contudo, são necessários mais estudos com 
maior nível de evidência científica, como estudos randomizados controlados e 
estudos do tipo longitudinal. 

 

Palavras-chave: Doenças Periodontais. Qualidade de Vida. Saúde Bucal.  
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OS BENEFÍCIOS FITOTERÁPICOS DO CHENOPODIUM 
AMBROSIOIDES L. NA ODONTOLOGIA 

Vitor Nascimento Goes1, Júlia Tavares Palmeira2, Fabiana Larissa Santos de 
Medeiros3, Antônio Pereira de Araújo Neto4, Nathan Felipe de Brito Lima5, Maria 
Angélica Sátyro Gomes Alves6. 

 
12345Academicos (as) de odontologia na Universidade Federal de Campina Grande 
6 Professora do curso de odontologia na Universidade Federal de Campina Grande 

 

Introdução: plantas medicinais podem ser utilizadas no tratamento de 
diversas enfermidades, o Chenopodium Ambrosioides (Mastruz) tem sido cada 
vez mais utilizado em tratamentos Odontológicos. Objetivo: Realizar uma 
revisão bibliográfica narrativa abordando as pesquisas científicas que 
demonstram o potencial fitoterápico do Chenopodium ambrosioides L. 
(mastruz) na odontologia. Métodologia: Foram selecionados artigos 
científicos a partir das bases de dados: PubMED, BBO, LILACS, SCIELO, além 
de dissertações que atenderam aos requisitos do tema abordado, publicadas 
no período compreendido entre 2010 e 2020. A pesquisa nas plataformas se 
deu através dos seguintes descritores, nas línguas portuguesa e inglesa: 
Chenopodium ambrosioides, mastruz, fitoterápicos e odontologia. 
Resultados: Após a análise dos dados encontrados, observou-se que o 
Chenopodium ambrosioides L. é uma planta nativa da América Central e do 
Sul e é amplamente distribuída em todo o território brasileiro. O seu uso na 
medicina popular consiste no tratamento de feridas, leucorreia, processos 
inflamatórios e como agente anti-helmíntico. Na odontologia, atua como um 
potente anti-inflamatório, antifúngico e antimicrobiano, sendo capaz de 
interferir no desenvolvimento do biofilme. Conclusão: Os avanços nos 
estudos com o Chenopodium ambrosioides L. são bastante significativos. No 
entanto, torna-se fundamental uma maior aplicabilidade da planta na 
odontologia através de estudos in vivo, proporcionando um maior 
aprofundamento desses estudos para análises mais concretas. 

 

Palavras-chave: Chenopodium ambrosioides. Mastruz. Fitoterápicos. 
Odontologia. 
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ODONTOLOGIA: REVISÃO DE LITERATURA 

 
Autores: Fernanda Pereira Ribeiro¹, Luis Felipe Barbosa da Silva¹, Luana 
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¹Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte    

²Mestre em Clínica Odontológica pela Universidade Estadual da Paraíba e 

Doutora em Ciências Odontológicas pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte.                                                                                                       

³Cirurgiã-dentista, Mestre em Patologia Oral, Doutoranda em Ciências 
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Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Introdução: Anatomia dentária é a parte da anatomia humana que se dedica ao 
estudo do órgão dentário, composto pelo dente e suas estruturas adjacentes. 
Objetivos: Abordar, por meio de uma revisão da literatura, os aspectos da 
anatomia dentária e sua correlação com a odontologia. Metodologia: Foi 
realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Medline e PubMed, 
foram selecionados 15 seguindo os seguintes critérios de inclusão: 
disponibilidade do texto integral, publicação nas línguas portuguesa, inglesa e 
espanhola. Resultados: O desenvolvimento dentário é um processo complexo, 
pelo qual os dentes se formam a partir de células embrionárias, crescem e 
irrompem na cavidade oral. Os dentes são órgãos calcificados implantados nos 
alvéolos e protegidos pela gengiva em ambas as arcadas, além disso, auxiliam 
na formação das palavras e contribuem a dar expressão ao rosto, bem como, 
sua estética. Conclusão: Desta forma, é necessária uma percepção estética do 
cirurgião-dentista, para que possa corrigir e restabelecer a fisiologia completa, 
harmonia e estética aos dentes, agindo, portanto, como um agente 
transformador da autoestima dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento dentário; Anatomia dentária; Estética 
dentária. 
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A APLICABILIDADE DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A NO 
TRATAMENTO DA DOR TEMPOROMANDIBULAR 

 
Bárbara de Oliveira Horvath Pereira¹*; Amanda de Medeiros Amancio²;  Anna 
Luísa de Castro Mafra Rodrigues¹; Francisca Jennifer Duarte de Oliveira²; Lucas 
Cavalcante de Sousa²; Daniel Felipe Fernandes Paiva³. 
 
¹ Discente do Curso de Odontologia da UNIP – DF. 
 
² Discente do curso de Odontologia da UFRN. 
 
³ Cirurgião-dentista pela UFRN. 
 
Introdução: A dor na odontologia sempre foi motivo de foco e interesse. Nossa 
profissão sempre buscou formas de modular sentimentos dolorosos de nossos 
pacientes. Entretanto, atualmente as dores temporomandibulares ganharam 
ênfase por se tornarem cada vez mais comuns dadas as atuais rotinas de 
estresse do mundo moderno. Assim, é de responsabilidade do cirurgião-dentista 
compreender as formas de tratamento adequadas para seus pacientes. 
Objetivos: Buscar evidências na literatura sobre a eficiência do uso da toxina 
botulínica do tipo A no tratamento da Síndrome da Disfunção da Articulação 
Temporomandibular. Metodologia: Uma busca na literatura foi realizada nas 
principais bases de dados em saúde (PubMed, Lilacs, BVS, Web of Science e 
periódicos CAPES) com a seguinte estratégia: Temporomandibular Joint 
Dysfunction Syndrome AND Botulinum Toxins, Type A AND Placebos AND 
Effectiveness sem nenhuma restrição quanto a tempo ou idioma de publicação. 
Resultados: Foram encontrados somente 4 artigos correlacionando os 
descritores, três deles comprovam a eficácia da toxina botulínica no tratamento 
de dores temporomandibulares, porém, não elucidam nenhuma diferenciação 
em sua metodologia para escolha do tratamento. O quarto artigo enfatiza a 
preocupação no uso da técnica como tratamento, dada à heterogeneidade 
causal da síndrome. Conclusão: Apesar de eficaz, a toxina botulínica Tipo A 
ainda é controversa, seu uso como terapêutica é diretamente dependente do 
diagnostico preciso de um quadro multifatorial e, ainda, pouco elucidado na 
literatura. Seu uso ainda é pouco relatado na literatura e precisa de metodologias 
mais precisas para se firmar como tratamento confiável. 
 
Palavras-Chave: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular, Toxinas 

Botulínicas Tipo A, Efetividade. 
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HALITOSE: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

Hanna Rabech Garcia Guimaraes 1*, César Antonio Araújo Melo1, Lucas Dantas 

Pereira1, Isabella Cristina Reis Almeida1, Juliana Carvalho Sá2 

1 – Graduandos(as) do Curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte 

2 – Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).   

Introdução: A halitose é a presença de um odor desagradável provindo da 
cavidade oral ou nasal, podendo ser relacionado: a causas orais, não orais e 
extrabucais. A prevalência de mau hálito, atinge cerca de 30% da população 
mundial, sem predisposição a faixa etária, dos quais, 80% a 90% dos casos são 
provenientes do meio bucal ocasionado pela degradação proteolítica de 
bactérias anaeróbias gram-negativas encontrados nesse meio. Objetivos: O 
objetivo deste estudo foi destacar as principais causas da halitose oriunda da 
cavidade oral. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica em Base 
de Dados eletrônicas: SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e PubMed 
(Literatura Internacional em Ciências da Saúde), utilizando os descritores: 
“Halitose” e “Terapia” e “Etiologia” e “Saúde Bucal” e “Compostos de Enxofre” e 
seus correspondentes em inglês. Dentre os critérios de pesquisa estavam artigos 
na língua inglesa, portuguesa ou espanhola, publicados no período de 2010 a 
2020. Dos 66 artigos encontrados, 15 foram selecionados. Resultados: Os 
estudos demonstram que a principal causa da halitose se dá pelo acúmulo de 
biofilme na região do dorso da língua. Outros fatores causadores são a mudança 
da microbiota oral em determinadas raças, devido a sua alimentação ser muito 
baseada em proteínas, favorecendo a multiplicação dos microrganismos 
causadores do mal cheiro. A presença de aparelhos ortodônticos acabou 
facilitando a halitose, quando não realizada uma boa higienização, uma vez que 
o mesmo funciona como retentor de matéria orgânica para as bactérias. Esse 
acúmulo, pode ocasionar o surgimento de doenças periodontais, sendo estas 
relacionadas com a halitose em casos de produção de compostos de enxofre. 
Além do mais, os estudos evidenciaram novos meios de tratamento como a 
técnica de ´´Escovação em x`` e a utilização de meios fitoterápicos no combate 
a halitose. Conclusão: A halitose é tratada como tabu por grande parte da 
população, afetando o convívio social e autoestima dos portadores dessa 
condição. Desta forma se faz necessário que o cirurgião-dentista explique ao 
paciente as causas e as formas de tratamento no combate a halitose. 
 
Palavras chave: Tratamento; Halitose; Saúde Bucal. 
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SINUSITE MAXILAR DE ORIGEM ODONTOGÊNICA 

 

Isabelle Silva Ramos das Neves, Rayane Pereira de Araújo, Gabriela Miranda 
de Paula, Zélia de Albuquerque Seixas, Irani de Farias Cunha Junior, Ricardo 
Eugenio Varela Ayres de Melo. 

 

Acadêmicas do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 
– UFPE 

Docente da Universidade Federal de Pernambuco 

 
Introdução: A sinusite maxilar de origem odontogênica é uma condição 
inflamatória sintomática do seio maxilar e é classificada como crônica quando 
perdura por mais de 12 semanas. Uma das principais causas dessa patologia é 
a estreita relação das raízes dentárias, que apresentam alguma infecção 
dentária ou sofreram algum trauma dental, com o assoalho do seio maxilar. Seu 
tratamento faz-se necessário a combinação da terapêutica medicamentosa e 
cirúrgica agindo na causa dentária e também na sinusite. Objetivos: O presente 
estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura relacionando a 
etiologia, epidemiologia, sinais e sintomas e tratamento da sinusite maxilar de 
origem odontogênica. Metodologia: Foi realizada uma busca nas bases de 
dados do Pubmed e Google Scholar, utilizando os seguintes descritores: sinusite 
maxilar, sinusite odontogênica. Como critério de inclusão, foram selecionados 
artigos com textos completos, entre o período de 2015 a 2020, em inglês e 
português, e ter conclusão de acordo com o propósito do estudo. Resultados: 
As causas de sinusite odontogênica podem ser divididas em várias categorias 
distintas, sendo a causa mais comum a extração dentária, doença periodontal e 
outras lesões dento-alveolares, está presente em 10-12% de todos os casos de 
sinusite, sendo mais comum entre a quarta e sexta década de vida com uma 
leve predominância pelo gênero feminino. Para diagnóstico, a tomografia 
computadorizada é dita como exame padrão ouro, e seu tratamento consiste na 
remoção da causa dentária, limpeza e desinfecção do seio que pode ser 
realizada pela técnica da endoscopia nasossinusal ou pelo acesso de Caldwell-
Luc juntamente com antibioticoterapia. Conclusão: Conclui-se então que a 
sinusite maxilar de origem odontogênica apresenta causas variadas, mas 
sempre relacionada com a microbiologia das infecções odontogênicas. Por se 
tratar de uma inflamação, seu tratamento deve ser realizado em três estágios: 
na causa dentária, local através de técnicas cirúrgicas de acesso ao antro 
maxilar e sistemicamente com antibióticoterapia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sinusite Maxilar, Maxillary Sinusitis, Odontogenic 
Sinusitis. 
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IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA OS 
CUIDADORES DE PACIENTES COM AFECÇÕES 

NEUROLÓGICAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
  

 
Estéfany Louíse Pereira, Mikaele Garcia de Medeiros, Sandja Gabriela Gomes de 
Oliveira Cirurgiã-dentista, Andressa Nascimento de Souza, Ivan Pereira de Araújo 
 
Residentes na Residência Multiprofissional de Saúde da EMCM/UFRN.  
Cirurgião-dentista da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Caicó/RN 

  
Introdução: O paciente com sequelas neurológicas apresenta uma variedade 
de alterações psíquicas e motoras capazes de limitar de modo significativo o seu 
desempenho funcional. Por isso, alguns desses pacientes necessitam do auxílio 
de cuidadores para fornecerem a manutenção de aspectos de sua saúde que 
são indispensáveis. Objetivo: Avaliar a importância da promoção de saúde 
bucal para os cuidadores de pacientes com afecções 
neurológicas. Metodologia: Este trabalho consiste em um estudo de revisão de 
literatura não sistemática, baseada em busca bibliográfica através de artigos 
científicos. As bases de dados consultadas foram: PubMed, Science Direct, 
Scopus, SciELO, biblioteca virtual da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e Google Acadêmico. Na busca, foram usados termos como: pessoas com 
deficiência, pacientes neurológicos e saúde bucal, cuidadores e promoção de 
saúde bucal. Os estudos de maior relevância foram identificados e incluídos na 
revisão de literatura. Resultados: Estudos demonstram que as pessoas com 
deficiências apresentam maior risco de serem acometidas por manifestações 
orais por apresentarem dificuldade na realização do controle de placa 
bacteriana, pelo uso metódico de medicamentos e hábitos alimentares precários. 
Portanto, esses pacientes devem receber cuidados contínuos para evitar 
problemas futuros. Nesse sentido, os cuidadores têm um papel primordial na 
saúde bucal do paciente portador de lesões neurológicas que têm sua 
independência comprometida. Assim, se faz necessário que orientações sobre 
higiene oral sejam transmitidas pelo profissional cirurgião-dentista a estes 
cuidadores, a fim de que estes pacientes tenham uma melhor qualidade de vida, 
com enfoque na promoção de saúde e prevenção de doenças. O cuidador além 
de propiciar a manutenção da saúde bucal do paciente neurológico, também 
possibilita o estreitamento do vínculo profissional-paciente. Conclusão: Torna-
se fundamental o papel do cirurgião-dentista ao estímulo do comprometimento 
dos cuidadores com a saúde bucal dos pacientes neurológicos. Pois, ao 
melhorar a higienização oral desses pacientes é possível contribuir para uma 
melhor condição de vida dos mesmos. 

  
Palavras-chave: Deficiências Neurológicas, Cuidadores, Saúde Bucal. 
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ABORDAGENS PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO 
PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 
Aline Silva Rubim1, Carolinne Maria de Assis Teixeira1, Fernanda Campos 
Machado2 

 

¹ Graduanda em Odontologia - Universidade Federal de Juiz de Fora/Minas 
Gerais 

² Professora do curso de Odontologia - Departamento de Odontologia Social e 
Infantil da Universidade Federal de Juiz de Fora/Minas Gerais 

 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado como um 
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, uma vez que os pacientes apresentam 
dificuldades para o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas e 
cognitivas. Há maior prevalência no gênero masculino, porém, com maior 
severidade quando no feminino. Os indivíduos acometidos apresentam elevada 
resistência a modificações da rotina, tendência por comportamentos repetitivos 
e sensibilidade extrema a estímulos externos, dificultando, muitas vezes, o 
tratamento odontológico. Objetivo: O objetivo dessa revisão narrativa da 
literatura é discorrer sobre o manejo do paciente com TEA, a fim de modular 
positivamente o comportamento infantil. Metodologia: Foi realizada pesquisa 
bibliográfica nas bases de dados PubMed e Scielo, coletando informações 
pertinentes sobre o tema, publicadas entre 2011 e 2019. Para a busca, foram 
utilizadas as seguintes palavras-chave: "transtorno do espectro autista"; 
"odontologia"; "tratamento dentário"; "comportamento". Resultados: De acordo 
com os estudos revisados, as abordagens psicológicas ao paciente com TEA 
podem ser as mesmas utilizadas na odontopediatria, tais como: dizer-mostrar-
fazer, distração, dessensibilização, controle de voz, reforço positivo e linguagem 
corporal. É necessário ater-se a detalhes importantes durante o atendimento, 
como: redução de estímulos sensoriais estressantes, ter um ambiente claro e 
tranquilo, gerenciamento de ordens claras e objetivas, e estabelecimento de uma 
rotina de atendimento, devendo ser, preferencialmente, agendados para o 
mesmo horário, consultório e profissional. Com objetivo de preparar crianças 
com TEA para as consultas odontológicas, deve-se realizar um trabalho conjunto 
com os pais/cuidadores, em que estes, através do uso de sequências de 
imagens e frases demonstre ao paciente, anteriormente à consulta, como será a 
o atendimento clínico, favorecendo, assim um melhor comportamento. O 
dificultador do atendimento, muitas vezes, é o fato de que os pacientes são 
levados ao consultório odontológico apenas para tratamentos curativos, que 
podem causar desconforto e dor, isto pode impactar no comportamento e tornar 
o tratamento odontológico inviável no âmbito ambulatorial. Conclusão: Pode-se 
concluir que é de extrema importância buscar possibilidades de intervenções e 
acolhimento desses indivíduos, visando atendimentos mais efetivos, menos 
estressantes e traumáticos aos pacientes, familiares e profissionais da saúde. 

 

Palavras-chave: "Transtorno do Espectro Autista", "Odontologia", 
"Comportamento". 
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PRINCIPAIS INTERAÇÕES DO USO CONCOMITANTE DE 
ANTIMICROBIANOS E ANTICONCEPCIONAIS ORAIS NA 

PRÁTICA ODONTOLÓGICA 
 

Ana Vitória Machado Duarte, Felipe Cardoso Rodrigues Vieira 
 
Acadêmica de Odontologia do UNIFSA,  
Farmacêutico UFPI 
 
Introdução: A terapia medicamentosa com antimicrobianos é relevante na 
odontologia tanto para profilaxia como no tratamento de infecções bucais. 
Contudo, a literatura demonstra que sua associação com anticoncepcionais orais 
provoca redução da eficácia clínica contraceptiva. Objetivos: A presente revisão 
de literatura visa apresentar as principais interações relacionadas ao uso 
concomitante de antimicrobianos e contraceptivos orais e sua relevância para a 
prática clínica odontológica. Metodologia: Prospecção científica nas bases de 
dados Scielo, Pubmed e MEDLINE utilizando os descritores “interação 
medicamentosa”, “antimicrobianos” e “anticoncepcionais”, sendo selecionados 
artigos publicados entre 2010 e 2020 que fazem referência ao tema. 
Resultados: As bactérias intestinais são responsáveis pela hidrólise dos 
conjugados estrogênicos e consequente liberação dos estrógenos ativos na 
circulação. Por outro lado, o uso de antimicrobianos destrói a flora bacteriana 
intestinal, reduzindo o ciclo êntero-hepático do estrógeno e assim, diminuindo a 
eficácia clínica dos anticoncepcionais orais. Outro mecanismo citado pela 
literatura é a indução das enzimas microssomais citocromo P450 no fígado, 
acelerando o metabolismo dos contraceptivos orais e reduzindo sua eficácia. O 
conhecimento deste tipo de interação é de extrema relevância na prática clínica 
odontológica para evitar a ocorrência de gravidez indesejada, sendo a 
comunicação entre paciente e cirurgião-dentista fator primordial na conduta 
terapêutica mais adequada. Conclusão: Pode-se inferir que a redução da 
eficácia dos contraceptivos orais no uso concomitante de antimicrobianos está 
relacionada a diminuição dos seus níveis sanguíneos pela destruição da flora 
bacteriana intestinal e também pela indução das enzimas microssomais 
citocromo P450 no fígado, demonstrando a importância da realização prévia da 
anamnese pelo cirurgião-dentista para melhor conduta terapêutica. 

 Palavras-chave: Interação Medicamentosa, Antimicrobianos, 
Anticoncepcionais 
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IMPORTÂNCIA DO CORRETO ARMAZENAMENTO DAS 
ESCOVAS DENTAIS 

Silvia Milena Martins1; Débora Maria Pereira da Costa1; Maria Luisa Faria 
Barroso1; Túlio de Araújo Lucena2; Antônio Pereira de Araújo Neto3; Lígia Moreno 
de Moura4. 

1 Graduando Universidade Potiguar- UnP (Natal/RN) 

2 Graduando Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN 

3 Graduando Universidade Federal de Campina Grande – UFCG  
4Prof. Dra Universidade Potiguar- UnP (Natal/RN) 
 

Introdução: Sabe-se que uma boa higiene contribui para a qualidade da saúde 
bucal do indivíduo, para isso podemos citar a ação mecânica, como umas das 
maneiras mais eficazes para realizar a limpeza e eliminar a placa bacteriana 
presente na cavidade oral. Porém não é necessário saber apenas a técnica de 
escovação, mas também a forma correta de armazenar esses materiais, 
evitando a proliferação e contaminação cruzada de vírus, bactérias e fungos. 
Objetivo: Mostrar a importância do armazenamento correto das escovas dentais 
e o processo de descontaminação após o seu uso, assim como métodos para 
prevenir a aquisição de doenças e infecções. Metodologia: Sendo uma revisão 
de literatura integrativa, utilizou-se as bases de dados eletrônicas Google 
Acadêmico e Scielo. Os descritores utilizados para seleção dos artigos foram 
“Educação em Saúde”, “Descontaminação” e “Higiene Bucal”. Para a escolha 
dos artigos utilizamos o critério: ano de publicação 2011 a 2019. Resultados: É 
notório que a escovação mecânica é um método muito eficiente para limpeza 
bucal. Apesar da importância desta prática, deve-se fazer um correto 
armazenamento, pois as escovas dentais podem conter uma alta carga 
microbiana.  Esse acúmulo de patógenos deve-se devido a falta de cuidados 
com o processo de descontaminação após a pratica da higienização bucal e a 
forma incorreta de guardar o material em locais como: ambientes úmidos, 
armários de banheiros ou porta-escovas fechados, pois acabam favorecendo o 
contágio, provocando um grande risco de contaminação cruzada, 
proporcionando o aparecimento de infecções e doenças.  Outro meio comum de 
proliferação é a passagem de dedos nas cerdas antes ou após a escovação. 
Algumas das medidas que podemos citar para descontaminação das mesmas 
após a higiene bucal são: lavar em água corrente, retirar o excesso, borrifar 
alguma solução antimicrobiana como o hipoclorito de sódio a 1%, clorexidina a 
0,12%, vinagre ou até mesmo antisséptico bucal, devido a sua acessibilidade, e 
ao final guardar em um  local que esteja limpo e seco. Conclusão: Assim se faz 
importante que o cirurgião dentista saiba orientar como fazer o armazenamento 
correto das escovas e todo o processo de desinfecção, visando diminuir a falta 
de informação, auxiliando o paciente a ter mais cuidado e consciência sobre a 
relevância do assunto. 

Palavras-chaves: Educação em Saúde, Descontaminação, Higiene Bucal. 
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MANIFESTAÇÕES OROFACIAIS DA LIPODISTROFIA 

GENERALIZADA CONGÊNITA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Isaine Priscila Abreu da Silva¹ Maria Edvania Caetano da Silva¹ Juliana 
Campos Pinheiro² Lucas Cavalcante de Souza² Amanda de Medeiros Amancio² 
Daniel Felipe Fernandes Paiva²  

¹Centro Universitário Mário Pontes Jucá 

² Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: A Lipodistrofia generalizada congênita é uma característica 
genética do tipo autossômica recessiva e de prevalência baixa na população que 
acomete a face e ambiente bucal. As principais características orofaciais são a 
ausência de gordura subcutânea, prognatismo mandibular, proeminência de 
saliências frontais e supraorbitais, face triangular, hirsutismo da face, hipertrofia 
labial, forma dos elementos dentários anormais, lesões de cárie, anodontias, 
apinhamento, diastemas e linha frontal do cabelo baixa. Objetivos: Aferir, com 
base na literatura, as características orofaciais da LGC nos pacientes 
diagnosticados com essa alteração genética. Metodologia: Revisão sistemática 
da literatura, tendo como subsídio as principais bases de dados em saúde: Web 
of Science, Scopus e PubMed/MEDLINE. Incluiu-se 14 estudos, sem restrição 
de data, que elucidassem as características clínicas orofaciais da LGC. 
Resultados: Os trabalhos demonstram que a LGC tem potencial de causar 
significativas mudanças orofaciais nos pacientes, enfatizando a importância dos 
últimos serem acompanhados por equipes multiprofissionais e que essas 
tenham profissionais com conhecimento desses achados clínicos. Conclusão: 
A Lipodistrofia Generalizada Congênita tem potencial de causar alterações 
orofaciais nos pacientes acometidos por essa condição, tanto diretamente, como 
alterações ósseas e dentárias e perda de gordura subcutânea facial, quanto 
indiretamente, favorecendo o desenvolvimento de cárie dentária e inflamação 
nos tecidos periodontais.  

Palavras-chave: Lipodistrofia generalizada congênita; Alterações orofaciais; 
Manifestações orofaciais. 
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A INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA DE CABEÇA E PESCOÇO 
NA ADESÃO EM SUBSTRATOS DENTÁRIOS  

 
Caroline Rodrigues Thomes¹ Mariana Pires Feletti¹Catia Sufia Alves Freire de 
Andrade¹ Fernando Polezel Scardua¹ Flavia Comper Ghisolfi¹, Maria  Helena 
Monteiro de Barros Miotto² 
 
¹Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 
Santo , ² Professora do Departamento de Clínica Odontológica, Professora nos 
Programas de Pós-graduação em Ciências Odontológicas e  em Saúde 
Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
Introdução: A radioterapia de cabeça e pescoço (HNRT) produz uma série de 
efeitos colaterais nos tecidos saudáveis  que estão ao redor dos tecidos 
irradiados, levando a quadros de hipossalivação, mucosite, trismo, osteoartrite, 
radionecrose e cárie relacionada à radiação. Nesse contexto, têm sido propostos 
protocolos contemporâneos para resolução de condições orais antes, durante a 
pós a realização da HNRT. Devido ao fato das restaurações dentárias estarem 
próximas ou nos mesmos campos dos tumores que são irradiados, elas também 
seriam susceptíveis aos efeitos diretos da HNRT. Objetivos: O objetivo desse 
estudo foi analisar a adesão em substratos dentários de pacientes submetidos a 
procedimentos de radioterapia em região de cabeça e pescoço por meio de uma 
revisão de literatura narrativa. Metodologia: Para a identificação dos estudos, 
foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados eletrônicas PubMed e 
Science Direct utilizando os descritores “Adhesive System” e “Radiation 
Therapy”. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 11 estudos foram 
selecionados. Os artigos selecionados foram publicados em inglês, no período 
de 2011 a 2020.  Resultados: As evidências científicas mostraram que a 
resistência de união dos sistemas adesivos ao esmalte e a dentina diminuíram 
de forma significativa quando os procedimentos restauradores foram realizados 
antes da HNRT e foram contraditórias quando os procedimentos restauradores 
foram realizados após a HNRT. A literatura ainda é escassa em relação a esse 
tema, portanto, são necessários mais estudos com uma abrangência maior de 
materiais e um tempo maior de acompanhamento. Conclusão: Constata-se que 
a HNRT influencia na diminuição da resistência de união dos sistemas adesivos 
aos substratos dentários quando os procedimentos restauradores são realizados 
previamente. Portanto, é necessário se compreender de forma aprofundada os 
mecanismos e os processos envolvidos na forma com que a radioterapia 
interage com os materiais restauradores presentes na cavidade oral.  
 
 
Palavras-chave: Odontologia; Radioterapia; Restauração dentária permanente. 
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A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO PARA A 
SAÚDE DA GESTANTE E DO BEBÊ: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA  

 

Débora Maria Pereira da Costa1; Silvia Milena Martins1; Evenny Geisy da Silva 
Souza2; Lígia Moreno de Moura3. 

Acadêmicas do Curso de Odontologia1 e Fisioterapia2 da UNP.                                              
Docente do Curso de Odontologia da UNP3.                             

Introdução: A saúde bucal durante o período gestacional tem íntima relação 
com a saúde da gestante e pode influenciar no bem-estar do bebê. Essa fase na 
vida da mulher envolve uma série de alterações sistêmicas com repercussões 
na cavidade bucal, por isso é essencial o acompanhamento de um cirurgião-
dentista. O cuidado odontológico nesse momento previne, diagnostica e trata as 
possíveis patologias evitando o comprometimento da gestação e possíveis 
complicações. Além de tudo, este é o período ideal para motivar e educar a 
gestante sobre hábitos saudáveis que beneficiam a sua saúde e a do seu bebê, 
essa construção de hábitos durante o pré-natal torna-se a chave para o 
desenvolvimento de cuidados com a saúde bucal da criança. Objetivos: O 
presente estudo tem como objetivo discutir sobre a importância do 
acompanhamento odontológico durante a gestação. Metodologia: Refere-se a 
uma revisão de literatura nas bases de dados SciELO, LILACS e google 
acadêmico, utilizando os descritores em inglês: ”Pregnancy, oral health and 
dentistry” e em português: ”Gravidez, saúde bucal e odontologia”. Estabeleceu-
se como critérios de inclusão: relato de caso, artigos de revisão e artigos originais 
em português e inglês, publicados entre os anos de 2010 a 2020, que 
contemplasse o tema e não tivesse acesso restrito. Resultados: Diante dos 11 
estudos selecionados, foi possível observar que a atuação do cirurgião-dentista 
junto a equipe de saúde no pré-natal é de extrema importância para o cuidado 
com a gestante, promovendo com o acompanhamento ações curativas, 
preventivas e educativas, permitindo uma gestação mais tranquila e segura. 
Conclusão: Assim, conclui-se que o pré-natal odontológico desempenha um 
papel de grande relevância durante esse período, visto que proporcionará uma 
gravidez mais segura, por meio, de métodos preventivos e/ou interpretativos 
acerca das alterações as quais as mulheres passam nessa fase e ajudará a 
mamãe a manter o bebê saudável.  

Palavras-chave: gravidez; saúde bucal; odontologia. 
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TERAPIA COM EXERCÍCIOS NO TRATAMENTO DA 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

Camila Cristine Araújo de Oliveira1 Mariel Wágner Holanda Lima1 Lucas Dantas 
Pereira 1 Eduardo José Guerra Seabra2 

Acadêmicos em Odontologia pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN 

Professor Dr. da Clínica Integrada do Curso de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Introdução: A terapia com exercícios, dividida entre auto-exercício e terapia 
manual (realizada pelos fisioterapeutas), é um tratamento conservador para 
disfunção temporomandibular (DTM). Objetivos: Mostrar a relevância dos 
exercícios utilizados no tratamento da DTM. Metodologia: Foi realizada uma 
revisão bibliográfica através de artigos científicos publicados entre os anos de 
2015 e 2020 disponíveis no PUBMED e MEDLINE. Utilizou-se os descritores 
"Exercise Therapy" e "Temporomandibular Joint Disorders”. Obteve-se, da 
combinação dos dois descritores com o operador booleano AND, um total de 289 
resultados. Incluiu-se os artigos publicados nos últimos cinco anos e excluiu-se 
os artigos duplicados e com temáticas que não correspondessem ao objetivo 
deste trabalho, e obteve-se um restante de dezenove artigos. Resultados: A 
terapia manual em associação com exercícios contribui para a redução da 
sintomatologia dolorosa e aumenta a abertura bucal, no entanto, nem sempre é 
eficaz para o restabelecimento da função. Nessa perspectiva, para evitar efeitos 
adversos é importante que o cirurgião-dentista faça a tomada de decisão de qual 
exercício será selecionado e aplicado de acordo com a condição clínica de cada 
paciente e se aperfeiçoe, através de práticas colaborativas (entre o odontólogo 
e o fisioterapeuta), nos objetivos e métodos de cada exercício. De acordo com 
os achados, há variados tipos: exercícios de mobilização, de fortalecimento 
muscular, de coordenação e postural. Conclusão: A introdução da terapia com 
exercícios é de grande relevância no início do tratamento da DTM por reduzir a 
dor e aumentar a abertura bucal. No entanto, mais pesquisas sobre a duração 
de cada sessão de exercícios e do tempo de tratamento são necessárias. 

Palavras-chaves: Temporomandibular Joint Disorders, Exercise Therapy. 
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BRUXISMO NA INFÂNCIA: ASPECTOS CLÍNICOS E A INFLUÊNCIA 
NA QUALIDADE DE VIDA 

 

Lorrany Cardoso de Carvalho Costa1 Carla Maria de Carvalho Leite2 Nicolas 
Paulo Sedenho de Carvalho3 Sarah Jane de Araújo Barros4 

 

Discente de Graduação do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)– 
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INTRODUÇÃO: O bruxismo é uma atividade parafuncional do sistema 
mastigatório, que pode atingir crianças, caracterizado pelo ato de apertar ou 
ranger os dentes, de maneira consciente ou inconsciente, ocorrendo durante 
o período diurno e/ou noturno, acarretando desgaste dos dentes e prejuízos 
ao sistema estomatognático. A etiologia é multifatorial e a literatura sugere 
vários fatores associados: dentário, fisiológico, psicológico e neurológico. As 
forças exercidas pelo bruxismo podem provocar distúrbios em diferentes graus 
nos dentes e nos tecidos de suporte, na musculatura e na articulação 
temporomandibular. O sinal mais comum é o desgaste nas faces incisais dos 
dentes anteriores e oclusais nos posteriores, além de mobilidade e 
hipersensibilidade dentárias, fratura de cúspides e restaurações e 
hipertonicidade dos músculos mastigatórios. OBJETIVOS: Apresentar uma 
revisão de literatura sobre o bruxismo na infância, abordando características 
clínicas e a influência na qualidade de vida. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão narrativa da literatura realizada através das bases de dados MEDLINE, 
LILACS e BBO indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo 
utilizados os descritores Bruxismo, Criança, Odontopediatria. Foram utilizados 
artigos disponíveis nos idiomas de português e inglês, publicados entre 2010 
e 2020 que contemplavam a temática. RESULTADOS: A presença de sinais 
e sintomas do bruxismo na infância pode afetar a qualidade de vida, causando 
um impacto negativamente. Com a crescente prevalência desses casos, 
alguns fatores de risco têm sido considerados os dominantes da etiologia do 
bruxismo, como os fatores psicológicos. Sendo assim, muitas vezes o 
bruxismo é desencadeado como uma expressão de sentimentos, como 
ansiedade e estresse, desenvolvendo o mesmo como uma auto-agressão. 
CONCLUSÃO: Dessa forma, o bruxismo apresenta uma etiologia multifatorial, 
podendo estar associado a diversos fatores de risco. Então, é importante que 
o cirurgião- dentista tenha conhecimento das características clinicas do 
bruxismo na infância, para que seja estabelecido um diagnóstico, permitindo 
que os odontopediatras, pediatras e psicólogos possam estabelecer um 
tratamento multidisciplinar e favoreçam o desenvolvimento integral da criança 
e promoção de saúde e bem-estar individual precoce e uma melhor 
abordagem seja conduzida para o paciente infantil, interferindo na qualidade 
de vida do mesmo. 

 
Palavras-chave: Bruxismo. Criança. Odontopediatria. 
 
 



217 
 

A SALIVA E SUA UTILIZAÇÃO NO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO 
DE DOENÇAS ORAIS E SISTÊMICAS: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Isaac Müller de Sousa Maia1, Amanda Barbosa de Godoy¹, Brenda Mendonça 
Amorim¹, Daniel Felipe da Silva Sales¹, Luiz Antônio Carlos de Souza¹, Diana 
Rosado Lopes Fernandes2 

1 Acadêmico (a) do curso de Odontologia da Universidade Potiguar - Rede 
Laureate Universities 
2 Docente do curso de Odontologia da Universidade Potiguar - Rede Laureate 
Universities 

Introdução: A saliva é um dos fluidos mais complexos, versáteis e importantes 
do corpo humano e pode atender a uma ampla gama de necessidades 
fisiológicas. É constituída por 99% de água e 1% de moléculas orgânicas. Cerca 
de 90% da saliva é secretada pelas glândulas salivares maiores, que são 
cercadas por abundantes capilares e ácinos. Os biomarcadores presentes no 
sangue podem se infiltrar nestes ácinos e, ao serem secretados na saliva, podem 
fornecer informações úteis para a detecção, diagnóstico e prognóstico de várias 
doenças orais e sistêmicas. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura sobre 
a importância da saliva no diagnóstico de doenças orais e sistêmicas. 
Metodologia: Foi realizada uma busca nas bases de dados: PubMed e Science 
Direct, no período de 2015 a 2020 com os descritores: “biomarked”, “diagnosis”, 
“saliva”. Foram selecionados 9 artigos como fonte. Resultados: Estudos 
mostraram que a cárie dentária está relacionada com a carga microbiana de 
Streptococcus mutans e Lactobacillus na saliva. Por outro lado, pacientes com 
doenças periodontais apresentaram níveis aumentados de óxido nítrico no fluido 
gengival e altos níveis de adrenomedulina. Além disso, o aparecimento e o 
desenvolvimento de malignidades estão relacionados a mutações somáticas do 
DNA específico do tumor, que podem ser encontradas na saliva e em outros 
fluidos corporais. Essas mutações podem ser usadas como biomarcadores úteis 
na detecção precoce de vários tipos de câncer que surgem em boca, pâncreas, 
mama, pulmão ou estômago. Já na síndrome de Sjögren, observou-se que com 
o seu desenvolvimento, a taxa de fluxo salivar diminui e os constituintes salivares 
mudam. Em relação ao diabetes, foi descrita uma correlação positiva entre α-2-
macroglobulina e HbA1c, demostrando que os níveis de α-2-macroglobulina na 
saliva podem refletir no controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus 
tipo 2. Já na doença cardiovascular, descobriram que os níveis de citocinas 
inflamatórias salivares, incluindo IL-1β, IL-6, TNF-α e prostaglandina E2, 
aumentaram significativamente na aterosclerose. Conclusões: A saliva é um 
fluido corporal ideal para o desenvolvimento de diagnósticos não invasivos. 
Portanto, pode e deve ser usada para monitorar a saúde bucal e sistêmica. 
Palavras-chave: biomarkers, diagnosis, saliva. 
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ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA FRENTE A UM 
PACIENTE COM ODONTOFOBIA 
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3Prof. Dra Universidade Potiguar- UnP (Natal/RN) 
 

Introdução: É comum que fiquemos apreensivos em presenciar algum tipo de 
situação que nos traga ansiedade. O medo de visitar o consultório odontológico 
está presente em uma grande parcela da população, o que leva muitas pessoas 
a deixarem de cuidar da sua saúde bucal e procurar o cirurgião dentista apenas 
em casos de urgência. Objetivo: Discorrer sobre o impacto da odontofobia na 
vida dos pacientes e como o cirurgião dentista pode reduzir esse problema. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura integrativa e utilizou-se as 
bases de dados eletrônicas Google Acadêmico e Scielo. Os descritores 
utilizados para seleção dos artigos foram “tratamento odontológico”, “ansiedade” 
e “medo”. Para a escolha dos artigos utilizamos o critério: ano de publicação 
2007 a 2019. Resultados: A fobia é um medo que geralmente tem origem de 
um trauma ou experiência vivida no passado que causou algum dano ao 
psicológico do paciente, podendo gerar resistência do mesmo em praticar a 
atividade em questão. Um exemplo disso é a odontofobia, na qual as pessoas 
sentem um grande pânico e terror no simples fato de procurar tratamento 
odontológico mesmo existindo algum problema bucal, mediante a isso pessoas 
com esse perfil tendem a descuidar da sua saúde oral, podendo ser vitimas de 
dor, doenças periodontais e estética danificada. Deve-se atentar ao fato da 
existência de uma diferença entre as pessoas que possuem a chamada 
ansiedade odontológica e as que sofrem de odontofobia, já que o primeiro grupo 
passa por um grande desconforto na hora de encontrar o cirurgião dentista e o 
segundo apresenta episódios de elevada agitação e pavor apenas em pensar 
em visitar o consultório. Essa fobia pode ser causada por fatores internos 
comuns, como a iluminação, o sugador ou até mesmo o barulho do micromotor, 
além da ocorrência de vivências traumáticas. Conclusão: É necessário que o 
cirurgião dentista saiba identificar pacientes com odontofobia e passar a 
segurança necessária para realizar o tratamento de forma correta, entendendo 
suas restrições e necessidades como um todo. O Paciente pode ser encorajado 
por meio do diálogo e uma inserção cuidadosa de visitas periódicas, e também 
ser levado a criar uma relação de empatia com o profissional. O conjunto dessas 
técnicas iras resultar na prevenção de problemas futuros e cuidado satisfatório 
dos danos causados anteriormente, como a dificuldade de buscar atendimento 
odontológico. 

Palavras-chaves: tratamento odontológico, ansiedade, medo. 
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Introdução: Mesmo diante dos avanços que a Odontologia vem sofrendo ao 
longo do tempo, sentimentos negativos ainda são rotineiramente vivenciados na 
área. A ansiedade e o medo são situações recorrentes na prática 
odontopediátrica, impossibilitando, muitas vezes, um atendimento adequado. 
Nesses casos, as técnicas de abordagem comportamental representam a 
primeira opção para controlar o temor da criança. Quando não eficazes, a 
sedação inalatória com óxido nitroso/oxigênio (N2O/O2) surge como 
coadjuvante no auxílio de tais procedimentos. Objetivos: O objetivo desse 
trabalho é analisar o uso e a eficácia da sedação inalatória com óxido nitroso em 
procedimentos odontopediátricos. Metodologia: Trata-se de revisão de 
literatura integrativa realizada nas seguintes bases acadêmicas: Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), SciElo e Google acadêmico. Utilizou-se os termos: 
“sedação consciente”, “óxido nitroso” e “odontopediatria”. Foram selecionados 
10 artigos, na língua portuguesa e inglesa, publicados de 2010 a 2020. 
Resultados: O óxido nitroso (N2O) é um gás incolor, com cheiro adocicado, de 
baixa solubilidade sanguínea, que rapidamente é difundido através das 
membranas alveolares, elevando as concentrações alveolares e cerebrais em 
segundos, possui efeito ansiolítico, relaxante e levemente analgésico, sua 
concentração pode variar de 10% a 70% e sua titulação é definida pela 
administração de pequenas quantidades da droga que irão aumentando 
gradativamente. Basicamente são constituídos das seguintes partes: cilindros 
com os gases comprimidos (oxigênio e óxido nitroso), válvulas reguladoras, 
manômetros, fluxômetros, balões reservatórios, tubos e traqueias condutoras e 
máscara nasal. As diretrizes da Academia Americana de Odontopediatria 
consideram uma técnica de controle básico segura e eficaz que permite a 
redução da ansiedade e promove melhorias na comunicação entre o 
odontopediátra e a criança. Atualmente, a utilização de óxido nitroso na 
odontologia é regulamentada pela resolução CFO-51/2004. Conclusão: O óxido 
nitroso é indicado no manejo de crianças que apresentam comportamento físico 
ou mental não cooperativo durante tratamento odontológico. Tem eficácia clínica 
comprovada na sedação consciente, uma vez que proporciona relaxamento do 
paciente e o profissional consegue exercer suas habilidades com êxito. Sendo 
assim extremamente essencial o conhecimento e aprofundamento desta técnica 
e a necessidade de habilitação do profissional para atuar de forma satisfatória.  
 
Palavras-chave: óxido nitroso, odontopediatria, sedação. 
 

 



220 
 

ATIVIDADE DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO NA TERAPIA 
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Introdução: O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma substância oxidante que, 
ao se decompor quimicamente, forma subprodutos muito reativos os quais ao 
reagirem com estruturas moleculares orgânicas, como o revestimento das 
bactérias, provocam destruição. A Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDa) 
consiste numa técnica em que espécies reativas de oxigênio altamente tóxicas 
para microrganismos são geradas por meio da ativação de fotossensibilizadores 
pela emissão de luz laser ou LED. Estudos indicam que a utilização do H2O2, 
como pré-tratamento, na combinação com a TFDa provocam a morte de várias 
bactérias do biofilme oral. Objetivos: Elucidar o efeito antimicrobiano do 
peróxido de hidrogênio utilizado em conjunto com terapia fotodinâmica sobre 
bactérias orais. Metodologia: Foi realizada uma busca nas bases de dados 
eletrônicas: BIREME, MEDLINE, LILACS e BBO-Odontologia, usando os 
seguintes descritores: “Dental plaque”, “Periapical abscess” e 
“Photochemoterapy”. Foram encontrados 58 artigos nos idiomas português, 
inglês e espanhol. Após exclusão dos repetidos e inclusão dos que atendiam aos 
objetivos da pesquisa, foram selecionados 17 para compor a revisão. 
Resultados:  A utilização do H2O2 como pré-tratamento da superfície e posterior 
tratamento com TFDa, tendo a riboflavina como fotossensibizante, mostrou-se 
eficaz para inibição do crescimento de bactérias. Na TFDa a iluminação 
provocada por uma lâmpada LED emite luz no espectro azul por um determinado 
período de tempo. Ao utilizar um tempo de 60 segundos, combinado com um 
pré-tratamento de 3% de peróxido de hidrogênio, foi o suficiente para causar a 
inativação de bactérias. A atividade antimicrobiana desses tratamentos foi 
determinada contra várias espécies orais, dentre elas a Porphyromonas 
gingivalis e Tannerella forsythi, bem como contra biofilmes de diferentes regiões 
orais. Conclusão: Os estudos analisados mostraram que a TFDa, utilizando 
riboflavina e luz LED azul, e uma solução de peróxido de hidrogênio a 3% 
representam uma alternativa para terapia antimicrobiana. 
 
Palavras-chave: Biofilme; Peróxido de Hidrogênio; Fototerapia. 
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Introdução: Os exames de imagens são indispensáveis nas etapas de 

diagnósticos, planejamento e tratamento endodôntico, pois possibilita a 

avaliação da integridade das estruturas circundantes e internas do dente. O 

exame radiográfico convencional é o mais utilizado devido a sua praticidade e 

são capazes de fornecer informações importantes para o tratamento 

endodôntico, apesar do seu uso excessivo entre os profissionais apresentam 

informações limitadas devido a sobreposição de estruturas. Já a tomografia 

computadorizada é um exame de imagem que retrata um corte do corpo sem 

qualquer sobreposição apresentando uma maior confiabilidade, a tomografia 

utilizada na odontologia é a cone beam. Na endodontia fornece informações 

relevantes, tais como pequenas lesões, fraturas radiculares, reabsorções 

dentárias em fase inicial, defeitos ósseos e localização de perfurações.  

Objetivo: Revisar a literatura acerca da confiabilidade do exame radiográfico 

convencional e da tomografia computadorizada. Metodologia: A princípio 

realizou-se uma consulta no desc, onde foram selecionados 3 descritores 

(Endodontia, Tomografia Computadoriza por Raio X e Radiografia). As bases de 

dados utilizadas neste estudo para o levantamento bibliográfico foram Scielo e 

Medline, buscando artigos publicados nos últimos 5 anos. Resultados: Nesta 

pesquisa foram utilizados estudos, que abordassem o tema relacionados sobre 

os exames de imagens na endodontia como as radiografias convencionais e a 

tomografia computadorizada. A busca resultou em 1531 artigos, após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 31 artigos. Os artigos 

selecionados foram entre os anos de 2015 e 2020 publicados em português e 

inglês. Os artigos foram analisados inicialmente por meio da leitura dos títulos e 

resumos disponíveis na integra, e posteriormente os artigos mais relevantes 

foram analisados por completo. Conclusão: Desta forma, pode-se concluir que 

a tomografia tem grande importância na endodontia facilitando a localização de 

estruturas anatômicas que não são possíveis nas radiografias convencionais, 

apresentando como maiores vantagens mais sensibilidade, uma vez que 

podemos detectar lesões menores, e a análise das lesões em profundidade.  

Palavras-chaves: Endodontia; Tomografia Computadoriza por Raio X; 

Radiografia 
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Faculdade Mauricio De Nassau 

Faculdade São Francisco da Paraíba 

 

Introdução: Os exames de imagens são indispensáveis nas etapas de 

diagnósticos, planejamento e tratamento endodôntico, pois possibilita a 

avaliação da integridade das estruturas circundantes e internas do dente. O 

exame radiográfico convencional é o mais utilizado devido a sua praticidade e 

são capazes de fornecer informações importantes para o tratamento 

endodôntico, apesar do seu uso excessivo entre os profissionais apresentam 

informações limitadas devido a sobreposição de estruturas. Já a tomografia 

computadorizada é um exame de imagem que retrata um corte do corpo sem 

qualquer sobreposição apresentando uma maior confiabilidade, a tomografia 

utilizada na odontologia é a cone beam. Na endodontia fornece informações 

relevantes, tais como pequenas lesões, fraturas radiculares, reabsorções 

dentárias em fase inicial, defeitos ósseos e localização de perfurações.  

Objetivo: Revisar a literatura acerca da confiabilidade do exame radiográfico 

convencional e da tomografia computadorizada. Metodologia: A princípio 

realizou-se uma consulta no desc, onde foram selecionados 3 descritores 

(Endodontia, Tomografia Computadoriza por Raio X e Radiografia). As bases de 

dados utilizadas neste estudo para o levantamento bibliográfico foram Scielo e 

Medline, buscando artigos publicados nos últimos 5 anos. Resultados: Nesta 

pesquisa foram utilizados estudos, que abordassem o tema relacionados sobre 

os exames de imagens na endodontia como as radiografias convencionais e a 

tomografia computadorizada. A busca resultou em 1531 artigos, após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 31 artigos. Os artigos 

selecionados foram entre os anos de 2015 e 2020 publicados em português e 

inglês. Os artigos foram analisados inicialmente por meio da leitura dos títulos e 

resumos disponíveis na integra, e posteriormente os artigos mais relevantes 

foram analisados por completo. Conclusão: Desta forma, pode-se concluir que 

a tomografia tem grande importância na endodontia facilitando a localização de 

estruturas anatômicas que não são possíveis nas radiografias convencionais, 

apresentando como maiores vantagens mais sensibilidade, uma vez que 

podemos detectar lesões menores, e a análise das lesões em profundidade.  

Palavras-chaves: Endodontia; Tomografia Computadoriza por Raio X; 

Radiografia 
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TRATAMENTO AO GRANDE QUEIMADO 

Juliana Liberal Guerra Galdino, Mariana Luiza Leite Cipriano, Milena Mello 
Varela Ayres de Melo Pinheiro, Elvia Chiristina Barros de Almeida, Victor 
Leonardo Mello Varela Ayres de Melo, Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo 

Acadêmicas do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 

Cooperativa de Fisioterapeutas e Serviço em Saúde de Pernambuco 
(COOPFISIO) 

Docente da Universidade Federal de Pernambuco 

Acadêmico do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 

Coordenador do curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco 
Maxilo Facial pela Universidade Federal de Pernambuco;  

Introdução: A lesão por queimadura acomete os tecidos de revestimento, 
levando à desnaturação de proteínas celulares. As queimaduras podem ser 
devido a agentes térmicos, elétricos, radioativos e químicos, gerando destruição 
parcial ou total do tecido afetado e suas estruturas adjacentes. Queimadura 
grave é qualquer lesão por queimadura complicada por trauma grave ou lesão 
por inalação, queimadura química, queimadura elétrica de alta voltagem e, em 
geral, qualquer queimadura não superficial abrangendo mais de 20% da área de 
superfície corporal total. Além dos cuidados imediatos, as queimaduras 
geralmente requerem tratamento de longo prazo com várias visitas 
ambulatoriais, vários procedimentos cirúrgicos reconstrutivos e internações no 
hospital. Objetivos: Abordar o conjunto de medidas que são aplicadas no 
tratamento ao grande queimado, com vistas à prática do Cirurgião Buco Maxilo 
Facial e com ênfase as sequelas de cabeça e pescoço em pacientes internados 
no serviço de queimados do Hospital da Restauração – Recife/PE. Metodologia: 
Foi realizada uma busca nos bancos de pesquisa PubMed e Google Acadêmico. 
Foram revisados 5 artigos, datados de 2010 a 2020, com estudos limitados a 
humanos, escritos em inglês e português, além da consulta ao ATLS 9° edição. 
Resultados: A avaliação primária e a reanimação do doente queimado devem 
focar a via aérea, a ventilação e a circulação. A reanimação hídrica se dá através 
da fórmula de parkland: 4 ml x kg de peso corporal x % superfície corporal 
queimada, de Ringer com Lactato. A limpeza das feridas e desbridamento de 
tecidos não viáveis deve ser feito para propiciar um ambiente ideal a reparação 
tecidual. O tratamento local das feridas pode ser feito com agentes tópicos, 
dentre eles destacamos a sulfadiazina de prata 1%, que possui função de 
desbridar tecidos necrosados e combater infecção local. Conclusão: O manejo 
do paciente com lesões por queimadura é sempre um desafio, contudo a melhor 
conduta a ser realizada pelo profissional vai depender da classificação deste 
paciente quanto à idade, agente causador, extensão, profundidade, localização 
da lesão, período evolutivo, condições gerais do doente, bem como as 
complicações infecciosas. O Cirurgião Buco Maxilo Facial, em equipe 
multidisciplinar, intervém nas queimaduras que atingem a cabeça e o pescoço 
com o intuito de amenizar sequelas das estruturas faciais e os danos ao sistema 
estomatognático. 

Palavras chave: Queimaduras; Tratamento de emergência; Face. 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ORAIS DA SÍFILIS: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

¹Carlos Eduardo Oliveira dos Reis; ²João Victor Dias Dantas Mattos; ³Ana Beatriz 

Andrade de Jesus;  

⁴ Brenda de Santana Silva 

Graduandos em Odontologia, Departamento de Odontologia de Lagarto, Universidade 

Federal de Sergipe, Lagarto, Sergipe, Brasil.   
 

Introdução: A Sífilis é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria 
espiroqueta anaeróbica, a Treponema Pallidum. A principal forma de aquisição 
da patologia é por meio do contato direto com as regiões infectadas, o que 
geralmente ocorre a partir da prática de relações sexuais desprotegidas. Embora 
a maior parte dos seus sinais ocorrerem nos órgãos genitais devido a inoculação 
do patógeno ser mais comum nessa região, a Sífilis apresenta evoluções 
crônicas que permitem que manifestações possam ser observadas em áreas 
como a cavidade oral. Objetivos: O objetivo desse estudo foi realizar uma 
revisão bibliográfica com o intuito de conhecer as principais manifestações orais 
da Sífilis. Metodologia: Foi efetuada a análise de artigos científicos e revisões 
sistemáticas atualizadas nas bases de dados SciElo, BVS e Google Acadêmico. 
Resultados: A Sífilis adquirida caracteriza-se pela possibilidade de expressão 
em 4 estágios, classificados como Primário, Secundário, Latente e Terciário. As 
manifestações orais da Sífilis ocorrem especialmente no estágio secundário da 
doença, mas podem apresentar-se em todas as suas fases, exceto no período 
latente, em que não há sinais da infecção. Na sífilis adquirida primária as 
manifestações bucais se resumem à formação do cancro oral de inoculação, 
tipicamente duro e ulcerado, podendo surgir em qualquer região da boca. O 
estágio secundário é marcado pela presença de manchas esbranquiçadas ou 
avermelhadas conhecidas como placas mucosas, além de lesões orais 
maculopapulares e úlceras aftosas, podendo haver ainda a presença de lesões 
nodulares. Na sífilis terciária, o paciente pode desenvolver Glossite Intersticial e 
Glossite Luética na língua, e lesões granulomatosas denominadas “goma” que 
são capazes de causar perfuração palatal e formação de fístulas com 
comunicação da cavidade nasal com a cavidade oral. Vale salientar que a Sífilis 
de origem congênita (patógeno transmitido da mãe infectada para o feto) 
também é capaz de apresentar alterações bucais, visto que defeitos dentários 
como os Incisivos de Hutchinson e Molares em amora são recorrentes. 
Conclusão: Embora diversas, muitas destas manifestações clínicas podem 
mimetizar outras patologias bucais. Destaca-se portanto, a importância do 
conhecimento do Cirurgião-Dentista acerca as manifestações orais da Sífilis, 
dado a necessidade do papel do profissional na prevenção e no diagnóstico 
desta patologia.  

Palavras-chave: Sífilis; Manifestações Bucais; Treponema pallidum. 
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CONSTRUÇÃO DE UM EBOOK COMO FERRAMENTA DE 
APOIO NA EDUCAÇÃO DOS PAIS NOS PRIMEIROS 1000 DIAS 

DO BEBÊ 

ANDRADE, M.C1.; ANDRADE, J.E.C1.; GUTIERREZ, G.M.2. 

1Discente do Curso de Graduação em Odontologia, UniAGES. 
2Docente do Curso de Graduação em Odontologia, UniAGES. 

 

Introdução: Os primeiros 1000 dias do bebê correspondem ao período desde a 
concepção até os dois anos de idade. Essa fase é extremamente relevante para 
o desenvolvimento e crescimento da criança, visto que é nesse momento que se 
adotam hábitos de higienização oral, alimentação, saúde geral e bucal, 
amamentação, hábitos de sucção não nutritivos que irão interferir no futuro da 
criança. Ademais, é importante ressaltar, que além do cuidado e atenção com o 
bebê deve-se frisar o direcionamento em educação e assistência aos pais por 
meio da promoção de saúde, para que eles possam adotar medidas saudáveis 
e embasadas cientificamente para o bem estar da criança e consequentemente 
trazendo isso para o âmbito familiar. Objetivo: Construir um manual com 
orientações aos pais para esse período que é crucial no desenvolvimento e 
progresso do bebê, buscando orientá-los acerca de informações que podem 
trazer grandes impactos para o futuro da criança. Metodologia: Utilizando 
recursos visuais e baseado em evidências científicas, através de uma revisão de 
literatura foi construído um livro digital (ebook). Resultados: A manutenção de 
bons hábitos alimentares e uma adequada higiene oral afim de prevenir 
problemas de ordem geral, mas também aspectos de ordem bucal como lesões 
cariosas, problemas oclusais, doenças periodontais são pontos essenciais, que 
devem ser reforçados continuamente, por meio das intervenções odontológicas. 
A grande finalidade do ebook seria a adoção de hábitos e medidas saudáveis 
que possam repercutir na saúde e desenvolvimento da criança, abordando 
temas que vão desde o pré-natal odontológico até os dois anos de idade da 
criança. Conclusão: Esse guia irá orientar os pais e responsáveis em escolhas 
que permitirão a formação de hábitos saudáveis para a criança. Sendo, portanto, 
uma ferramenta educacional valorizando as ações de promoção de saúde, por 
meio da disseminação de informações, que serão perpassadas para toda a 
família. 

Palavras-chave: Odontopediatria; Saúde Bucal; Guia Informativo. 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

TÉCNICA ATRAUMÁTICA PARA ESFOLIAÇÃO DE DENTE 

DECÍDUO 

ANDRADE, M.C1.; ANDRADE, J.E.C1.; GUTIERREZ, G.M.2. 

1Discente do Curso de Graduação em Odontologia, UniAGES. 
2Docente do Curso de Graduação em Odontologia, UniAGES. 

 

Introdução: Na clínica de odontopediatria o profissional precisa estar preparado 

para lidar com questões de medo e ansiedade dos pacientes pediátricos que 

podem se manifestar de diversas formas. A falta de cooperação por medo ou 

ansiedade pode resultar no insucesso dos tratamentos odontológicos. Trabalhar 

com técnicas de manejo comportamental e de mínima intervenção resultam no 

atendimento odontológico infantil positivo e humanizado, buscando sempre o 

bem estar da criança. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo apresentar 

uma técnica atraumática baseada na mínima intervenção no processo de 

esfoliação dos dentes decíduo. Metodologia: Através de uma revisão de 

literatura mostrar como realizar a técnica atraumática para auxiliar no processo 

de esfoliação do dente decíduo, sem necessidade de realizar o procedimento 

cirúrgico. Resultados: A técnica atraumática baseia-se na utilização de um 

elástico separador ortodôntico ou lençol de borracha introduzindo no sulco 

gengival e possibilitando a apoptose das fibras gengivais locais para 

posteriormente haver a esfoliação da unidade dentária. Evitando, portanto, a 

utilização de técnicas anestésicas e de fórceps. Para a aplicação da técnica a 

unidade dentária deve ter sido radiografada e realizada a avaliação clínica, 

sendo, portanto, necessário que o estágio de rizólise esteja avançado. 

Conclusão: A técnica atraumática na esfoliação de dentes decíduos se trata de 

uma medida que busca propor um tratamento não traumático, auxiliar, sobretudo 

para crianças que já apresentam um certo grau de ansiedade diante dos 

procedimentos odontológicos. Quando os pais e a criança não conseguem 

remover o dente em casa sendo necessário a busca pelo cirurgião-dentista. 

Palavras-chave: Odontopediatria; Ansiedade; Cirurgia bucal. 
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USO DA QUITOSANA COMO ALTERNATIVA PARA 

PROLONGAR O EFEITO ANESTÉSICO E MINIMIZAR A DOR EM 

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

 

Gabriel Lucas da Silva Vieira1, Gilmara Celli Maia de Almeida2 

1Acadêmico do Curso de Odontologia – Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN). 

2Docente do Curso de Odontologia – Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN). 

 

Introdução: O uso de polímeros emerge no campo da saúde como alternativa 
de prevenção e tratamento de doenças. Dentre eles, a quitosana, polissacarídeo 
que contém efeitos antimicrobianos, pode fornecer benefícios na anestesia local 
em procedimentos odontológicos, apresentando efeito pré-anestésico e 
minimizando desconfortos relacionados a dores de origem bucal. Objetivo: 
Analisar a eficácia do efeito pré-anestésico ou anestésico da quitosana em 
tratamentos odontológicos que necessitem de inserção da agulha ou estejam 
relacionados a lesões na cavidade oral que gerem dor. Metodologia: Foi 
realizada uma revisão de literatura com seleção de artigos científicos nas bases 
de dados BVS, PUBMED, MEDLINE, SCIELO e SCIENCES DIRECT. Na 
estratégia de busca foram utilizadas as palavras: Chitosan, Dentistry e 
Anesthetics. Não houve restrição quanto ao idioma de publicação. Foram 
encontrados 28 artigos e, logo após a exclusão dos repetidos e daqueles que 
não atendiam aos objetivos da pesquisa, permaneceram 4 para revisão. 
Resultados: Os materiais mais utilizados são hidrogéis feitos com glutamato de 
quitosana com adição de uma quantidade variável de um agente gelificante, 
como a glicerina, os quais podem ajudar na redução dos sintomas de dor 
presentes em ulcerações aftosas recorrentes e outras lesões bucais. Além disso, 
hidrogéis nanohíbridos com quitosana dobrou ou quadruplicou (para até 8 horas) 
o efeito anestésico, auxiliando assim, a anestesia intraoral. Filmes de lidocaína 
com acréscimo de quitosana apresentaram capacidade de mucoadesão com 
quantidade suficiente (4mg/cm2) para garantir o efeito anestésico. Esferas de 
quitosana carregadas de bupivacaína permitiu prolongar a liberação de 
bupivacaína e sustentar o procedimento odontológico por mais tempo. O uso da 
quitosana também auxilia no tratamento da dor dentária, sendo a liberação do 
medicamento facilitada em presença da lisozima salivar. Conclusão: A 
quitosana se configura como alternativa viável em prolongar efeito anestésico, 
reduzir quadros inflamatórios dolorosos e favorecer ação de medicamentos na 
cavidade oral.    

Palavras-chave: Quitosana; Anestesia; Odontologia.  
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DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES NA POPULAÇÃO 

JOVEM: FATORES DE RISCO E HÁBITOS PARAFUNCIONAIS – 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Lara Martins Araújo1 Igor Campos Guimarães1 Isabelle Cristinne Silva da Paz1 

Lavínea Silva de Lima1 Josemar Parreira Guimarães2 

 

1Discente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora 

2Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora 

Introdução: As desordens temporomandibulares (DTM) podem acometer 
crianças e adolescentes. Os sinais e sintomas são, normalmente, mais suaves 
e agravam-se em relação à frequência e à intensidade. A etiologia das DTM é 
multifatorial e os fatores desencadeantes podem ser divididos em iniciadores, 
predisponentes e perpetuadores. Objetivo: Revisar a literatura acerca dos 
fatores de risco para o desenvolvimento de DTM na população jovem, 
ressaltando a influência dos hábitos parafuncionais. Metodologia: Foi realizada 
uma busca nas bases de dados PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde, 
por meio dos descritores “Hábitos”, “Crianças”, “Articulação 
Temporomandibular”, “Sinais e sintomas” e “Síndrome da disfunção da 
articulação temporomandibular”. Como inclusão, as pesquisas deveriam ser 
publicadas entre 01/2015 e 03/2020, redigidas em Inglês, Português ou 
Espanhol e com conteúdo relativo a crianças e adolescentes. Foram excluídos 
relatos de caso, cartas ao editor e pesquisas que envolviam pacientes portadores 
de síndromes e deformidades. Resultados: As DTM tenderam a se manifestar 
mais nos adolescentes, entretanto não houve consenso na literatura revisada. 
As más oclusões também foram avaliadas e, embora possam ser agressivas ao 
sistema estomatognático, as DTM não se relacionaram com algum tipo 
específico delas. Em relação ao sexo, as meninas apresentaram maiores índices 
de prevalência, em virtude de fatores neuropsicológicos e fisiológicos. Os hábitos 
parafuncionais, por sua vez, foram dependentes da frequência, da duração, da 
intensidade e da quantidade exercida para estarem relacionados com as DTM. 
Conclusão: Sendo assim, sexo, hábitos parafuncionais, más oclusões e idade 
foram relacionados ao desenvolvimento das DTM, embora as duas últimas sem 
consenso. 
Palavras-chave: Hábitos, Crianças, Síndrome da Disfunção da Articulação 
Temporomandibular  
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UTILIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA Y-TZP NA ODONTOLOGIA 
REABILITADORA 

Diego Aud Gonçalves1; Everton Matheus de Araújo Nunes1; José Sandro Xavier 
Duarte Júnior1; Leandro Reis1; Clarisbalte Martins Sampaio Sá Bezerra1; Lucio 
Flavio Donato Azevedo2. 
 

1Discente do curso Bacharelado em Odontologia- Universidade de 
Pernambuco- Campus Arcoverde. 
2Docente do curso Bacharelado em Odontologia- Universidade de Pernambuco-
Campus Arcoverde. 
 
INTRODUÇÃO: O destaque restaurador da zircônia veio em 1998, nas 
restaurações totalmente cerâmicas. Recentemente, a zircônia tetragonal 
policristalina estabilizada por ítrio (Y-TZP) é amplamente utilizada para próteses 
dentárias fixas e restaurações indiretas. Apesar de possuir alta resistência, 
propriedades mecânicas, estéticas e biológicas favoráveis, a mesma possui alto 
conteúdo cristalino, necessitando alternativa para sua cimentação. A grande 
desvantagem da Y-TZP é a baixa adesão aos cimentos resinosos. É necessário 
buscar uma alternativa que ajude a melhorar a retenção, sendo uma delas, a 
silicatização, que consiste no jateamento de óxido de alumínio revestido por 
sílica, popularizado na literatura, por ser de fácil aplicação laboratorial e ter tido 
ótimos resultados. OBJETIVOS: Explanar o uso da zircônia na Odontologia, 
expondo suas vantagens e limitações, com ênfase também no preparo prévio da 
peça para sua cimentação. METODOLOGIA: Foram pesquisados 19 artigos do 
período de 2004 a 2019, nas seguintes bases de dados: PubMed, Portal BVS, 
MedLine. RESULTADOS: A Zircônia Y-TZP é amplamente utilizada por ter um 
comportamento mecânico superior ao das outras cerâmicas odontológicas, 
sendo atualmente o material de escolha para a confecção de restaurações 
submetidas à alta concentração de tensões. O uso da Y-TZP como material de 
infraestrutura para próteses fixas totalmente cerâmicas foi impulsionado pela 
introdução da tecnologia CAD-CAM. Suas propriedades favoráveis a tornaram o 
material de escolha para substituir metalo-cerâmicas. LEITE et al., (2018) 
corroboraram que a zircônia é um material com aspectos biológicos, funcionais 
e estéticos satisfatórios para restaurar dentes anteriores fraturados. Como já 
citado, apesar da grande resistência e tenacidade a fraturas, o material possui o 
caminho inverso quanto à adesividade. Estudos de tratamentos de superfície 
descritos na literatura: dentre eles estão o tratamento mecânico por jateamento 
da peça com partículas de óxido de alumínio, que promove microporosidades 
responsáveis pela formação de  retenções micromecânicas. CONCLUSÃO: A 
zircônia é um material de excelência nos trabalhos restauradores, principalmente 
como infraestrutura e restaurações indiretas. Esta cerâmica possui diversas 
virtudes, como sua grande resistência mecânica, estética agradável e 
propriedades biológicas. Em contrapartida, é um material que necessita de 
formas alternativas para promover sua melhor adesão e retenção mecânica. 
 

Palavras-chave: Zircônia, Zircônia Y-TZP, Cerâmicas odontológicas 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-

DENTISTAS SOBRE EMERGÊNCIAS MÉDICAS: UMA REVISÃO 

DA LITERATURA 

Letícia Brasileiro Lopes1*; Vitor Nascimento Goes1; Júlia Tavares Palmeira1; 

Fabiana Larissa Santos de Medeiros1; Filipe de Oliveira Lima1; Ana Karina 

Almeida Rolim2. 

1Acadêmicos do curso de Odontologia de UFCG – PATOS/PB. 

2Docente do curso de Odontologia da UFCG – PATOS/PB. 

Introdução: As emergências médicas estão entre as situações que o cirurgião 
dentista pode vir a enfrentar durante o exercício da sua profissão, e para isso, 
os acadêmicos e profissionais da área assumem responsabilidades além do 
tratamento odontológico. Embora seja um assunto de grande importância, 
muitos profissionais não demonstram aptidão ou segurança para lidar com essas 
possíveis situações. Objetivo: O objetivo dessa revisão foi buscar evidências 
científicas sobre o conhecimento de cirurgiões-dentistas sobre emergências 
médicas. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura, constituída de 20 
artigos originais. A busca dos estudos realizada nas bases de dados PubMed, 
Medline e Scielo utilizando os seguintes descritores, de forma isolada ou 
combinada: emergências médicas, cirurgiões-dentistas e emergências em 
odontologia. Os estudos foram analisados quanto ao periódico e ano de 
publicação e resultados encontrados. Os critérios de inclusão foram: pesquisas 
desenvolvidas somente com cirurgiões-dentistas atuantes em ambulatório, 
publicadas nos últimos 10 anos, em língua portuguesa ou inglesa e que 
apresentassem alinhamento com o objetivo dessa revisão. Foram excluídos 
artigos com disponibilidade apenas do resumo, que não abordavam o cirurgião-
dentista em exercício pleno da profissão, além dos que possuíam graduandos 
na amostra. Resultados: Dentre as pesquisas avaliadas, 16 observaram 
predominância de insegurança do cirurgião-dentista perante uma emergência 
médica, além disso, a maioria destes, afirmaram não se sentirem preparados e 
seguros para atuar nessas situações. Conclusão: A literatura demonstra existir 
necessidade de melhorias na formação de cirurgiões-dentistas para que possam 
atuar com mais segurança e eficiência em situações de emergência. 

Palavras-chave: Odontologia, Emergências Médicas, Saúde. 
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INTRODUÇÃO: A Odontologia Restauradora tem como propósito reestabelecer 
a função, a estética e a anatomia dos dentes. O dente tratado endodonticamente 
é mais suscetível à fratura devido à redução da umidade dentinária, com o 
comprometimento das estruturas dentais de reforço, como as cristas marginais, 
pontes de esmalte e teto da câmara pulpar, além de perder uma quantidade 
significativa de dentina. No mercado, existem vários tipos de sistemas de pinos 
intrarradiculares, com o intuito de servir de suporte ao remanescente fragilizado, 
destacando-se os núcleos metálicos fundidos e os pinos em fibra de vidro (PFV). 
Estes materiais objetivam aumentar a estabilidade e retenção do preenchimento 
coronário e seu material restaurador, contribuindo para menor ocorrência de 
fraturas verticais. OBJETIVOS: Abordar, através de uma revisão de literatura, as 
indicações e vantagens dos pinos em fibra de vidro convencionais e anatômicos. 
METODOLOGIA: A presente revisão de literatura utilizou 16 artigos revisados 
entre os anos de 1993 a 2018, pesquisados nas bases de dados: PubMed e 
Portal BVS. RESULTADOS: A restauração de um dente tratado 
endodonticamente deve ser planejada para proteger o remanescente contra 
fraturas e substituir a estrutura dental perdida. Estes materiais objetivam 
aumentar a estabilidade e retenção do preenchimento e seu material restaurador. 
Os núcleos metálicos fundidos eram o material de escolha durante décadas na 
reabilitação de dentes posteriores, mas tem entrado em desuso por conta de 
suas inúmeras desvantagens, como módulo de elasticidade superior ao da 
dentina, ausência de adesividade e estética desfavorável. Com isso, foram 
introduzidos no mercado os PFV. Esse tipo de pino além de ocasionar menos 
desgaste de dentina, favorece a estética e apresenta coloração semelhante à da 
estrutura dental. Com o tempo, foram adaptados para os pinos de fibra 
anatômicos, na qual a morfologia do pino era modificada através de 
reembasamento. A resina tem como objetivo copiar as características 
anatômicas do canal radicular a ser tratado, diminuindo a quantidade de desgaste 
do remanescente, entrando nos princípios de odontologia minimamente invasiva 
almejados atualmente. CONCLUSÃO: Os PFV substituíram os núcleos 
metálicos fundidos, sendo uma alternativa para dentes endodonticamente 
tratados com ampla destruição, devido a sua boa estética, simplicidade técnica, 
adesão aos materiais adesivos, menor desgaste, baixo custo, e seu módulo de 
elasticidade favorável. 

Palavras-chave: Retentores intrarradiculares, Pino de fibra de vidro, Núcleo metálico 

fundido. 
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Introdução: A COVID-19 é uma infecção aguda respiratória causada pelo 
coronavírus 2 (SARS-CoV-2), da família de vírus de RNA de fita simples 
conhecidos como Coronaviridae, da qual pertencem também o SARS-CoV e o 
MERS-CoV. O SARS-CoV-2 se aloja nos receptores da enzima conversora de 
angiotensina 2 presente nas glândulas salivares, ducto epitelial, boca e trato 
respiratório, facilitando a entrada do vírus nas células-alvo. Os atendimentos de 
urgência odontológica precisam seguir protocolos específicos para minimizar o 
risco de contaminação da equipe de saúde bucal, assim como de seus pacientes. 
Objetivos: Realizar uma revisão de literatura acerca da conduta adotada pelos 
profissionais da Odontologia frente a atendimentos de urgência durante a 
pandemia do COVID-19 Metodologia: Foi realizada uma pesquisa nas bases de 
dados SciELO, Google acadêmico e PUBMED com os descritores “Assistência 
odontológica, Atendimento de urgência, COVID-19”, com o intuito de abordar a 
área temática específica do atendimento de urgência odontológica, com enfoque 
no período da pandemia do COVID-19, os artigos selecionados datam do ano de 
2020 e estão nas línguas inglesa e portuguesa. Resultados: Os dentistas estão 
entre os  profissionais mais expostos ao risco de contaminação cruzada. A 
transmissão direta pode ser feita através de tosse, espirros e contato com 
superfícies contaminadas, já a transmissão indireta se dá através de fluidos 
como sangue e saliva. Com o risco de transmissão direta e indireta, é necessária 
uma pré-triagem com os pacientes para ter ciência da possível presença de 
sintomas gripais ou se os mesmos tiveram contato com pessoas contaminadas. 
Previamente o atendimento o consultório deve ser rigorosamente higienizado. 
Durante o atendimento os equipamentos de proteção individual (EPI) têm um 
grande papel de barreira para evitar a contaminação entre profissionais e 
pacientes. Portanto, procedimentos odontológicos que produzam aerossóis 
devem ser executados com a utilização destes. Conclusão: Os profissionais de 
odontologia estão entre os mais expostos a serem contaminados, com isso em 
mente se faz necessário o uso do EPI em todos os procedimentos de urgência 
odontológica. Além disso, os cuidados com a higienização das superfícies 
contaminadas também se fazem necessários.  

Palavras-chave: Assistência odontológica, Assistência Ambulatorial, Infecções 
por Coronavirus.  
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Introdução: A radiografia é um dos exames complementares mais utilizados na 
Odontologia, pois possuem um papel importante na avaliação pré-operatória, 
visto que, eles dão um suporte de como e onde estão localizadas as estruturas 
anatômicas da região, nortear possíveis métodos para intervenção cirúrgica e de 
prevenir complicações que possam vir ocorrer durante o procedimento. 
Objetivos: Abordar a importância dos exames radiográficos para planejar 
cirurgias bucodentais, enfatizando a relevância do conhecimento anatômico das 
estruturas pertinentes a região da maxila e mandíbula. Metodologia: Realizou-
se uma revisão bibliográfica de artigos científicos, publicados entre 2010-2019 
nas bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS. Resultados: O exame 
radiográfico tem fundamental importância no planejamento cirúrgico, pois 
através dele é possível avaliar e diagnosticar a localização dos dentes, lesões 
nos tecidos moles e duros, proximidade de estruturas essenciais, tamanho da 
cortical óssea, fraturas ósseas e dentárias, dentes impactados, entre outros, com 
intuito de realizar uma intervenção cirúrgica de forma eficaz. Por isso, é 
necessário que o cirurgião-dentista possua conhecimento anatômico da maxila 
e mandíbula, para melhor compreender a forma de apresentação radiográfica 
normal e as variações anatômicas da região. Conclusão: Como visto, a 
radiografia proporciona e garante uma segurança no planejamento cirúrgico, 
pois permite ao CD informações relevantes para realizar o diagnóstico e 
tratamento de forma precisa e enfatizando que em muitos casos apenas o exame 
clínico e anamnese não são suficientes. 

Palavras-chave: Radiografia, Diagnóstico por Imagem, Cirurgia Bucal. 
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Introdução: A Osteorradionecrose (ORN) é um efeito colateral da Radioterapia 

(RT) que expõe o osso em um campo irradiado, além de ser um caso difícil de 

tratar, conduz a incapacidade no tratamento de câncer de cabeça e pescoço. A 

ORN é o resultado de fatores: hipóxia, hipovascularização, hipocelularização 

tecidual e altas doses de radiação. Sendo uma condição debilitante que afeta a 

saúde geral do paciente. Os sinais e sintomas contêm ulceração ou necrose da 

mucosa com exposição de osso, dor, trismo e entre outros. O seu progresso 

pode levar a fraturas patológicas, fístulas intra ou extra orais e infecção local ou 

sistêmica, como também, dificuldades na abertura da boca e mastigação. 

Objetivos: Prevenir a osteorradionecrose dos maxilares em pacientes sujeitos 

a tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Metodologia: Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados: LILACS, SCIELO e PUBMED, com 

os seguintes descritores “Osteorradionecrose”, “Antineoplásicos” e 

“Radioterapia” publicados entre 2015-2020. Foram avaliados artigos em inglês e 

português, sendo selecionados 15 artigos. Resultados: A ORN afeta mais 

pacientes de 55 anos de idade. Assim, o sítio mais acometido é a mandíbula que 

recebe radiação e excede 6500 rad (65Gy), é importante que a interrupção de 

próteses sejam feitas pelos pacientes e manter sempre uma adequada 

higienização oral. Irrigações devem ser instituídas para remover restos de 

tecidos necróticos, antibióticos são necessários, mas apenas ocasionalmente, 

pois a ORN não é um processo de infecção do osso, mas sim um ferimento não 

cicatrizante com hipóxia. Para áreas mais extensas de ORN, ou feridas que não 

cicatrizam, a intervenção cirúrgica é a melhor alternativa, realizando a ressecção 

do osso exposto e fechamento primário do tecido mole. Conclusão: O 

conhecimento e a atuação do cirurgião-dentista é importante no que tange à 

prevenção, sendo necessário tomar medidas preventivas antes, durante e 

depois da RT, a fim de promover uma melhor qualidade de vida ao paciente. 

Palavras-chave: Osteorradionecrose, Antineoplásicos, Radioterapia. 
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Introdução: As cirurgias periodontais em tecido gengival são frequentemente 
utilizadas na prática clínica odontológica, para reestabelecer a estética e a 
função para o paciente. Durante os anos, muitos trabalhos acadêmicos têm 
demonstrado a importância e eficiência das cirurgias gengivais para correções 
estéticas do sorriso. A técnica de bisel externo é a mais utilizada nos dias de 
hoje, entretanto apresenta desvantagens que podem levar a crer que não seja a 
mais adequada. Acrescer a laserterapia à conduta periodontal operatória parece 
gerar benefícios. Os lasers de baixa intensidade (LBI) são muito utilizados no 
ambiente clínico-odontológico por apresentarem propriedades analgésicas, anti-
inflamatórias e bioestimulantes que minimizam a sintomatologia dolorosa e 
favorecem a reparação tecidual. Objetivo: expor a revisão literária do tipo 
narrativa, nos trabalhos publicados nos últimos dez anos, da temática em 
questão. Metodologia: a presente revisão literária contemplou trabalhos 
publicados nos últimos dez anos abordando a temática específica das técnicas 
cirúrgicas periodontais de bisel externo e interno, com enfoque voltado à 
gengivoplastia e gengivectomia (eficiência de cicatrização e índice de dor pós-
operatória) e, à validade da LBI na cicatrização e dor pós-operatória de tais 
procedimentos.  Resultados: as técnicas para gengivectomia e gengivoplastia 
associadas principalmente à “correção do sorriso gengival”, podem apresentar 
inúmeras vantagens cada uma, desde uma mais veloz cicatrização (como no 
bisel interno) à falta de necessidade de suturas (caso do bisel externo), contudo 
também há “contras” para cada tipo de intervenção. A possibilidade de adição 
da LBI tende a reduzir, conforme a literatura, a sensação dolorosa pós-operatória 
atrelada à uma potencialização do padrão cicatricial. Conclusão: O tema 
pesquisado tem sua importância na investigação e a ampliação de uso manobras 
cirúrgicas diferentes, assim como traz para a realidade clínica a utilização de 
terapias associadas (como a LBI), além de resultar em avanço científico no 
âmbito da prática odontológica inclusive, na esfera da assistência em saúde 
bucal especializada no Sistema Único de Saúde. 
Palavras-chave: Gengivectomia, Periodonto, Terapia com luz de baixa 
intensidade. 
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Introdução: Há tempos o uso de plantas medicinais é utilizado, sendo um fator que vem 

crescendo a cada dia em diversas culturas devido a suas potencialidades terapêuticas, 

sendo essenciais para a restauração da saúde da população, sobretudo na 

odontologia.Objetivo: O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento do 

potencial fitoterápico da Romã (Punica granatum L.), e da sua aplicação na 

odontologia.Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, no 

qual foram selecionados artigos científicos, através das plataformas: Pubmed, Lilacs, 

BVS, e Scielo, no período de 2010 à 2020. Os critérios de inclusão foram pesquisas que 

abordassem o uso de fitoterápicos, como a Punica granatum L. e sua aplicação na 

odontologia, publicadas em português, inglês e espanhol; em formatos de artigos, 

revisões, dissertações e teses. Já os artigos que não incluíam o uso da romã, sua 

aplicação na odontologia e fitoterápicos foram excluídos da amostra. Resultados: A 

planta é alvo de variados estudos e importante por apresentar significativo potencial 

anti-inflamatório, como também antioxidante, cicatrizante e antimicrobiano, sendo 

essenciais para tratamentos na odontologia. A romã como um todo, possui em sua 

composição compostos fenólicos como alcalóides, flavonoides (apigenina e narigenina), 

antocianinas, taninos (ácido gálico e elágico) e ácidos fenólicos. Além disso, são 

adaptáveis em regiões tropicais, subtropicais, em diferentes situações climáticas, 

indicando adaptabilidade e flexibilidade do plantio. Conclusões: Por conseguinte, a 

Punica granatum L. apresenta elevado potencial fitoterápico, tendo relevância em 

diversas áreas. Além disso, a fitoterapia vem exibindo transformações significativas por 

meio da sua utilização, proporcionando assim melhoras a saúde.   

 

Palavras-Chave: Romã. Fitoterápicos. Odontologia. 
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Introdução: O medo e a ansiedade são características muito frequentes em 
pacientes odontopediátricos, o que em muitos casos pode dificultar a realização 
dos procedimentos pelo dentista. Diversas técnicas são descritas na literatura 
para o manejo de comportamento desses pacientes, desde as não 
farmacológicas até as que tomam como recurso o uso de medicamentos para 
controle da ansiedade. A hipnose é um exemplo de técnica não farmacológica, 
que consiste em o profissional dar “sugestões”ao paciente que o levam a um 
estado alterado de consciência. Sob o efeito da hipnose é notável o aumento do 
estado de relaxamento do paciente e consequentemente maior cooperação, o 
que corrobora a um atendimento mais fácil e eficaz, além de reduzir a angústia 
da criança e transformar suas experiências de dor. Objetivos: Realizar uma 
revisão da literatura acerca da hipnose como uma alternativa no controle da 
ansiedade e do medo em pacientes odontopediátricos. Metodologia: Foi 
efetuada uma busca nas bases de dados, Science Direct, PubMed e Google 
Scholar utilizando o descritor “Pediatric hypnosis”. Foram considerados artigos 
em português, inglês e espanhol, publicados entre os anos 2010 e 2020, com 
texto completo disponível, e que compreendiam relatos de caso, ensaios 
clínicos, revisões de literatura e revisões sistemáticas, foram incluídos os 
trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Seguindo esses critérios 
e os que estavam de acordo com o tema proposto, dos 173 artigos encontrados 
inicialmente, 9 foram selecionados. Resultados: Dentre os estudos revisados, a 
hipnose apareceu como uma técnica eficaz no controle de pacientes pouco 
cooperativos. As crianças foram o público indicado como mais suscetível a 
hipnose devido suas capacidades imaginárias. Algumas das vantagens descritas 
foram a redução da ansiedade, aumento do limiar de tolerância a dor e alguns 
estudos ainda citaram redução perceptível da frequência de pulso. Foi descrita 
como uma técnica isenta de riscos quando realizada por um profissional 
qualificado e com pequeno número de contra-indicações. Conclusão: A hipnose 
mostra-se como uma alternativa no controle da ansiedade, dentofobia, e até 
mesmo como complementar as técnicas convencionais de manejo da dor. 
Porém, apesar dos benefícios, mais estudos são necessários quanto à aplicação 
da hipnose na odontopediatria.  

Palavras-chave: Hipnose, Odontopediatria, Ansiedade. 
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Introdução: Uma prática colaborativa no cuidado em saúde é essencial devido 
a complexidade da atenção ligada ao envelhecimento da população e a 
necessidade de assistência integral. Para potencializar os resultados, uma 
dinâmica interprofissional entre a equipe de saúde é primordial para a 
organização da assistência e para o processo formativo nas instituições de 
ensino. A educação interprofissional (EIP) incentiva a prática colaborativa que 
visa promover compartilhamento de competências e habilidades na atuação em 
equipe, auxiliando no desenvolvimento um pensamento crítico para o 
desempenho profissional. Objetivo: Analisar o processo de inserção da EIP para 
a formação dos profissionais em saúde. Metodologia: Revisão de literatura 
realizada nas bases de dados PubMed e BVS, com uso dos descritores 
“interprofessionality” e “health”, sem restrição de idioma. Foram encontrados 66 
artigos, entre 2009 e 2019. Após leitura de título e resumo, 29 artigos foram 
selecionados para esta revisão por estarem de acordo com os critérios de 
inclusão e exclusão estabelecidos. Resultados: Verificou-se que a 
interprofissionalidade é efetiva para fortalecer as práticas de cuidados em saúde 
entre os profissionais em resposta às necessidades dos usuários, reduzindo os 
erros clínicos e o tempo de espera. No entanto, apesar dos avanços percebidos, 
a viabilização da interprofissionalidade ainda se configura como um desafio no 
setor de saúde devido a falhas na comunicação e clarificação dos papéis e 
responsabilidades profissionais entre os membros da equipe. Há, ainda, 
fragmentação do exercício profissional nos cenários de prática, necessidade de 
ações em nível da gestão que favoreçam essas práticas e falta de uma 
compreensão mais aprofundada da prática colaborativa.  Além disso, verificou-
se necessidade de mais estudos sobre a eficácia da EIP na saúde. Conclusão: 
A abordagem das relações interprofissionais deve acontecer desde o início da 
formação do profissional de saúde, pois é uma prática facilitadora para a 
assistência aos usuários, proporcionando mais qualidade da atenção nos 
serviços de saúde. Porém, barreiras ainda precisam ser superadas, tanto na 
formação acadêmica como nos serviços em saúde. 
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Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Introdução: As lesões cervicais não cariosas constituem um grupo de grande 
complexidade clínica odontológica, sobretudo, no que se refere ao agente 
etiológico e tratamento proposto. Atualmente as lesões cervicais não-cariosas 
têm sido pesquisadas com maior interesse em decorrência da perda excessiva 
do tecido dentário na região cervical (junção amelocementária), causando 
sensibilidade dentária, problemas funcionais e estéticos. Objetivos:  Abordar por 
meio de uma revisão da literatura a etiologia das lesões cervicais não cariosas, 
sendo de extrema importância para favorecer um tratamento adequado ao 
paciente. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases 
de dados Medline, PubMed, Scielo, Science direct e Google Scholar. A estratégia 
de busca utilizada foi “noncarious cervical lesions”, “tooth abrasion”, “tooth 
erosion” e “tooth abfraction”. Foram selecionados 24 artigos publicados entre 
2014 até 2019. Resultados:  As lesões cervicais não cariosas são patologias de 
etiologia multifatorial, todavia, sem relação com agente infeccioso. Conclusão:  
O tratamento é diversificado, sendo comum iniciar com a identificação do fator 
causal, o prognóstico depende do nível da lesão, sendo importante informar e 
orientar os pacientes acerca de hábitos que causam danos a sua saúde, bem 
como, processos de higiene pessoal adequado para a promoção de saúde 
individual. 

Palavras-chave: Desgaste dos dentes; abrasão dentária; erosão dentária. 
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OSTEONECROSE DOS MAXILARES INDUZIDA POR 
MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Albert da Paixão Silva1, Carlos Henrique Silva1, Bruna Borges Nery1, Raquel 

Costa Caldas1, Darlan Kelton Ferreira Cavalcante2  

1 Graduando (a) em Odontologia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

Jequié, Bahia, Brasil; 

2 Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Universidade de 

Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil. Mestrando em Perícias Forenses, 

Universidade de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.  

 

Introdução: A osteonecrose dos maxilares induzida por medicamentos 
(BRONJ) é uma reação adversa ao uso de alguns fármacos utilizados para o 
tratamento de morbidades sistêmicas como, por exemplo, câncer e 
osteoporose, envolvendo a destruição dos ossos estomatognáticos. Algumas 
classes de medicamentos são mais comuns para a ocorrência desse tipo de 
reação como os agentes modificadores ósseos, sendo eles os bifosfonatos ou 
o denosumabe. Objetivo: investigar na literatura científica as relações 
existentes entre o uso de medicamentos da classe dos agentes modificadores 
ósseos, como os bifosfonatos, e a ocorrência de osteonecrose dos ossos 
maxilares. Metodologia: foi conduzida uma pesquisa de artigos científicos nas 
bases de dados eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Pubmed, 
Lilacs e Scielo, no mês de maio de 2020, utilizando os seguintes descritores: 
“osteonecrose”, “bifosfonatos” e “odontologia”, acompanhados do operador 
booleano “AND”. Foram considerados artigos publicados entre os anos de 
2016 e 2020, nos idiomas inglês, português e espanhol. Encontrou-se um total 
527 artigos. Foram excluídos 497 artigos após leitura de títulos e resumos, por 
falta de afinidade com o tema, ou por se tratarem de artigos secundários, como 
revisões de literatura e revisões sistemáticas. Dos 30 artigos restantes para 
leitura na íntegra, foram selecionados 5 de maior relevância para análise. 
Resultados: diante dos resultados obtidos, compreende-se que a BRONJ é 
um efeito adverso presente na maioria dos pacientes que fazem uso de 
agentes modificadores ósseos e que ainda não possui uma explicação clara 
quanto à sua origem. Apesar de ser uma condição que possui uma baixa 
incidência, esta pode ser aumentada em razão do crescente número de 
prescrição de medicamentos para a osteoporose. Além disso, alguns estudos 
não foram convergentes em relação à associação entre a realização de 
extrações dentárias em pacientes que fazem uso desses medicamentos e o 
surgimento de osteonecrose. Conclusão: tendo em vista a área de atuação 
do cirurgião dentista (CD), e o acometimento significativo do complexo 
estomatognático pela BRONJ, é fundamental que os CDs atuem de maneira 
mais cautelosa e coordenada com os médicos do paciente, destacando-se a 
importância de uma anamnese minuciosa em relação às condutas terapêuticas 
a esses indivíduos, visando uma diminuição dos riscos desse efeito adverso. 

Palavras-chave: Osteonecrose; Bifosfonatos; Odontologia. 
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DIFERENTES MÉTODOS PARA REDUZIR A SENSIBILIDADE 

DENTAL PÓS CLAREAMENTO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

¹Flávia Comper Ghisolfi ¹Caroline Rodrigues Thomes ¹Fernando Polezel 

Scardua ²Letícia Monteiro Peixoto  

¹Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo. ² Professora do Departamento de Prótese da Universidade Federal do 

Espírito Santo 

 

Introdução: Para se melhorar a aparência do sorriso, o clareamento dental é um 

procedimento muito buscado nos consultórios odontológicos. Porém, não 

raramente, apresenta o efeito adverso da sensibilidade dental pós clareamento. 

O mecanismo de ação desta sensibilidade, ainda não é totalmente esclarecido, 

mas parece ter relação com a rápida difusão dos agentes clareadores entre 

esmalte e dentina, podendo alcançar e agredir células pulpares, que seriam 

responsáveis pela sensibilidade. Objetivos: O objetivo desse estudo, foi analisar 

diferentes métodos e técnicas para evitar ou reduzir a prevalência e intensidade 

da sensibilidade dental que ocorre em pacientes submetidos ao clareamento 

dental, por meio de uma revisão de literatura narrativa. 

Metodologia: Para a identificação dos estudos, foi realizada uma busca 

bibliográfica nas bases de dados LILACS e Periódicos CAPES, utilizando os 

descritores “Clareamento dental”, “Dental sensivity”, “Sensibilidade 

clareamento”, “Sensibilidade dentária”. Após a aplicação dos critérios de 

elegibilidade, foram selecionados 9 estudos. Os artigos selecionados foram 

publicados em português, espanhol e em inglês nos períodos de 2011 a 2019. 

Resultados: O uso de géis dessensibilizantes mostra-se efetivo, quando 

associado a géis clareadores de concentrações mais baixas: o gel Desensibilize 

KF 2%, FMG, não reduziu a sensibilidade do clareamento de consultório com 

quando realizados com concentrações de 20% e 35%. O uso do laser de baixa 

potência (800nm) mostrou resultados positivos significativos na redução da 

sensibilidade 24 horas após o procedimento. Dentifrícios contendo fosfato de 

sódio e silicato de cálcio também se mostraram efetivos na redução da 

sensibilidade dental. O uso preventivo de antinflamatório não esteroidal não 

mostrou redução na sensibilidade dental. 

Conclusão: Constata-se divergências quanto uso de agentes dessensibilizantes 

atrelados ao clareamento dental: enquanto alguns se mostram efetivos, outros 

não interferem no alívio da sensibilidade dentária. Diante disso, sugerem-se 

novas pesquisas para confirmar o nível de resolução dessa sensibilidade. 

 

Palavras-chaves: Agente dessensibilizante, clareamento dental, sensibilidade 

dental. 
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MANIFESTAÇÕES ORAIS DE PACIENTES SOROPOSITIVOS 
PARA HIV: UMA REVISÃO DE LITERATURA  

 
Iolanda Caroline Mota Silva¹; Emília Cintra dos Santos¹; José Victor Leal 
Alves¹; Matheus Philipe de Lira e Silva¹; Maria Giovanna Amorim de 
Albuquerque¹; Rafael de Sousa Carvalho Saboia². 
¹Discente do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 
Caruaru-PE 

²Docente do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 
Caruaru-PE 
 

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS/SIDA) é uma 
doença infectocontagiosa causada pelo vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV). O HIV é um vírus que promove uma infecção crônica dos linfócitos T 
CD4+, resultando em imunossupressão do paciente, favorecendo infecções 
oportunistas, o que se reflete também na imunidade da mucosa bucal. Desde o 
início da epidemia do HIV, a boca tem tido um importante papel na monitoração 
da progressão da doença, através do aparecimento de lesões específicas 
relacionadas a baixa imunológica e a alta carga viral. Objetivo: Caracterizar as 
principais manifestações orais que acometem o paciente HIV+, analisando os 
aspectos inerentes ao diagnóstico, tratamento e a importância que estas lesões 
têm com relação à progressão da Sida/Aids. Metodologia: Foi realizada a busca 
de artigos científicos referentes ao assunto, entre os anos de 2010 a 2020, na 
Scielo, PubMed e Google Acadêmico, nos idiomas português e inglês utilizando 
os Descritores em saúde (DeCS): Síndrome da imunodeficiência adquirida, 
Manifestações bucais, Odontologia, buscados através do marcador booleano 
“AND”. Sendo selecionados 8 artigos de acordo com o tema. Resultados: As 
lesões bucais estão fortemente associadas à infecção ao vírus HIV, sendo que 
os portadores podem apresentar os primeiros sinais clínicos da doença na 
cavidade bucal. Dentre as lesões presentes nesses pacientes, destaca-se a 
candidíase nas suas diversas formas clínicas (pseudomembranosa, eritematosa 
e queilite angular), leucoplasia pilosa, as doenças gengivais e/ou periodontais 
como consequência de alterações na microbiota oral, herpes simples, sarcoma 
de Kaposi, lesões do papiloma vírus humano, entre outras. Essas lesões podem 
apresentar uma frequência variável em função de hábitos individuais, fatores 
sociais e até mesmo geográficos, além do comportamento de risco dos 
pacientes: sexual, sanguíneo e usuário de drogas. Conclusão: Mesmo com os 
tratamentos atuais, que elevam a expectativa de vida dos pacientes 
soropositivos, a suscetibilidade às lesões bucais ainda é alta, tornando 
imprescindível o papel do cirurgião-dentista no reconhecimento precoce destas 
manifestações bucais associadas ao HIV, para que possa assim, contribuir para 
uma melhor qualidade de vida desses pacientes.  

Palavras-chave: Síndrome da imunodeficiência adquirida, manifestações 
bucais, odontologia. 
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TERAPIA COM LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA O 

TRATAMENTO DA DOR EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO DE LITERATURA 

Luiz Miguel Ferreira 1 Marcos Paulo 
Maia de  Lima1 Letícia de Sousa 
Santos1 Rafaella Trovato Botelho1 

Marcelo Santos Bahia1 

Acadêmicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora 

Residente da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo 

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) inclui desordens da 
articulação temporomandibular e / ou músculos mastigatórios. As manifestações 
mais comuns são dor, ruídos articulares e restrições no movimento mandibular, 
implicando na piora na qualidade de vida, causando ansiedade, estresse e 
depressão. Objetivo: Revisar a literatura sobre a eficácia da terapia a laser de 
baixa intensidade para o tratamento da dor em pacientes com disfunção 
temporomandibular. Metodologia: Realizou-se uma busca de referências 
publicadas nas bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2015 e 2020, 
para a qual foram utilizados os unitermos "Low-Level Light Therapy" e 
"Temporomandibular Disorder", combinados entre si. Resultados: Os dados 
obtidos nos estudos revisados demonstraram que a DTM é uma patologia que 
afeta em maior número as mulheres. Possui etiologia incerta, mas acredita-se 
que seja multifatorial, sendo necessário abordagens multidisciplinares para seu 
tratamento. A dor é a principal reclamação dos pacientes, podendo ocorrer em 
qualquer estágio da afecção. Sua redução corrobora para a melhora do 
movimento mandibular e mastigatório. Sendo assim, a utilização do laser de 
baixa potência tem sido visto como uma opção de tratamento auxiliar da DTM 
devido aos seus efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e regenerativos; além de 
haver amplo aceite pelos paciente e sem efeitos adversos evidenciados. Alguns 
estudos demonstram não haver mudanças significativas entre laser e o placebo, 
porém a maioria atesta que existe efetivo alívio imediato da dor (a curto prazo), 
além de melhorar os resultados funcionais na DTM, mostrando aumento da 
abertura da boca. O efeito pode ser realçado ao manusear-se o laser em 
comprimentos de onda na região infravermelha do espectro da luz (780-830 nm) 
e executando com maior frequência as aplicações. A literatura carece de estudos 
que delimitam a viabilidade de manter essa intervenção conservadora e quando 
se torna indispensável intervenção cirúrgica, logo, é preciso sanar esta questão 
para melhor conduta do profissional. Conclusão: Em suma, pelo aspecto não 
invasivo desta terapia, o uso do laser de baixa intensidade para o tratamento da 
dor decorrente da DTM mostra-se uma ferramenta complementar eficaz. 
Entretanto, devido às suas limitações, faz-se necessário a realização de mais 
ensaios clínicos com tamanhos de amostra maiores a longo prazo, revisões 
sistematizadas da literatura, empregando uma metodologia ativa para melhores 
avaliações. 

Palavras-chave: Articulação Temporomandibular, Transtornos da Articulação 
Temporomandibular, Terapia com Luz de Baixa Intensidade. 
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¹ Acadêmico Universidade Potiguar _ UnP (Natal/RN)  

² Mestre em Odontologia-UFRN, Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial 

 

Introdução: A DTM é um condição patológica que apresenta etiologia 
multifatorial, entre os profissionais é um ponto de discussão e existe ausência de 
unanimidade sobre o tratamento ideal. Entre os fatores desencadeante temos: 
trauma, má-oclusões e reabilitações orais insatisfatórias, podendo ser agravado 
pela presença de hábitos parafuncionais, como bruxismo e onicofagia que são 
acentuados por fatores como estresse, nervosismo e ansiedade. Dentre as 
modalidades de tratamento a farmacoterapia tem sido utilizada como alternativa 
de tratamento para essa condição, apresentando bons resultados quando 
utilizados de forma isolada ou em associação com outras formas de tratamento. 
Objetivo: Avaliar por meio de revisão da literatura as alternativas de terapêutica 
medicamentosa utilizada no tratamento da DTM. Metodologia: Revisão de 
artigos publicados entre 2011-2019 nas bases eletrônicas: PubMed, Lilacs, 
ScieLo, Google acadêmico. Buscas pelas palavras-chave DTM, Farmacologia, 
Dor Orofacial.  Resultados: O fármaco ideal será definido baseado na condição 
clínica que desencadeia a DTM. Os AINES são melhores indicados para 
pacientes com quadros dor associada a inflamação nos músculos da face e na 
articulação, devido à inibição das prostaglandinas.  Em casos de dores severas 
e crônicas, os opióide irão agir diretamente nos receptores em nível medular, 
apresentando melhor redução dos sintomas. O emprego de medicação 
ansiolítica deve ser indicada pacientes com quadro diagnosticado de stress ou 
ansiedade, pois atua promovendo o relaxamento e diminui hábitos 
parafuncionais. Os corticosteroides estão indicados para casos de problemas 
relacionados a degeneração interna da articulação com, por exemplo, a 
osteoartrose, sinuvite e capsulite. Conclusão: A indicação correta do fármaco 
para o tratamento da DTM, apresenta como fator determinante para o sucesso 
da terapia, a identificação da origem da dor.  

Palavras-Chaves: Dtm; Farmacologia; Dor orofacial. 
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ACESSO CIRÚRGICO PARA FRATURAS DE MANDÍBULA : UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Pedro Ivo Tavares Trindade ¹;Elaine Cristie Nascimento Xavier¹;João Roberto 

Trindade Costa Filho². 

¹Acadêmicos do Curso de Odontologia do UNIESP-João Pessoa/PB.   

²Cirurgião Bucomaxilo. 

Introdução : A mandíbula é considerada o osso mais forte do corpo humano e 

o único móvel do esqueleto facial e suporta as forças mastigatórias 

oclusais,como a maxila,ainda resiste a ação de todos os músculos da 

mastigação que nela se inserem. Além disso,ela suporta e transmite essas forças 

ao crânio através da articulação temporomandibular.A mandíbula esta  em 

algumas estatísticas como o osso fraturado com maior incidência.Existem 

determinadas técnicas cirúrgicas utilizadas para o profissional ter acesso as 

variadas regiões da mandíbula ,visando trazer de volta a função que foi perdida 

e restaurar a área danificada, dando suporte e estabilidade ao osso 

acometido.Objetivos : Realizar uma revisão de literatura evidenciando as 

formas de acesso nas intervações cirúrgicas, que tem como objetivo restaurar a 

função da mandíbula após a fratura. Metodologia : Foi realizada uma pesquisa 

em bases de dados de saúde :Scielo e Google Acadêmico  com os 

descritores:anatomia,mandíbula,traumatologia além de livros de cirurgia e 

anatomia.Resultados : As intervenções cirúrgicas das fraturas mandibulares 

tem como necessidade a  realização de incisões sejam elas, transcutâneas ou 

intra-bucais, para exposição e sua redução anatômica e funcional.É uma 

situação que apresenta muitas variedades na conduta do cirurgião. 

Especificamente, se referindo às fraturas mandibulares.Quanto aos  

acessos,podemos ver a utilização de lacerações já existentes na face para 

intervir cirurgicamente,,no acesso submentoniano temos com frequência no 

tratamento de fraturas da região da sínfese e do corpo, o acesso intraoral tem 

como especificidade a região anterior de mandíbula,sínfise e corpo mandibular,o 

acesso submandibular é indicado para as fraturas do corpo da mandíbula e 

ângulo,indicada para regiões inadequadas para o tratamento intra-oral, tendo 

como vantagem sua ampla abordagem, viabilizando a redução anatômica,já o 

acesso retromandibular possui o ramo e borda posterior da mandíbula e o 

processo condilar como indicação ,por fim o acesso pré-auricular, utilizado para 

tratar  fraturas em região condilar ,assim como nas afecções da articulação 

temporomandibular.Conclusão : A escolha do acesso cirúrgico é cabivel ao 

profissional que irá realizar o procedimento de acordo com cada caso e com o 

estado em que o paciente se encontra, abrindo mão da técnica mais adequada 

para realizar o procedimento com segurança. 

Palavras-chave : anatomia,mandíbula,traumatologia. 
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BRUXISMO DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL: COMO A 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS PODE AFETAR NOSSOS 

DENTES 

Maria Edvania Caetano da Silva¹ Isaine Priscila Abreu da Silva¹  Francisca 

Jennifer Duarte de Oliveira² Gabriel Gomes da Silva² Juliana Campos 

Pinheiro² Daniel Felipe Fernandes Paiva ² -  

¹ Centro Universitário Mário Pontes Jucá  

 ² Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: O bruxismo é uma desordem do sistema estomatognático que 

promove desgaste na estrutura dental em virtude de movimentos não habituais 

de alta carga nos elementos dentários. Um de seus fatores causais mais 

elucidados é o estresse psicológico. Assim, entender os aspectos psicológicos 

em decorrência ao isolamento social por conta da pandemia de COVID-19 pode 

ser base para predições de bruxismo em pacientes que apresentem algum grau 

de comprometimento temporomandibular. Objetivos: relacionar com base em 

uma revisão de literatura o isolamento social como possível agente adjuvante do 

bruxismo. Metodologia: Foi realizada uma busca nas bases de dados em saúde: 

LILACS, Scielo, Pubmed e Science Direct dos últimos 5 anos com os seguintes 

descritores: “Bruxism” “Social Isolation” e “Stress, Psychological” não tendo 

restrição com linguagem e sendo selecionados 13 artigos. Resultados: A 

temática de isolamento social é recente, o que faz a busca dos descritores 

simultâneos não apresentar resultados relevantes. Contudo, agrupados, com 

base no estresse psicológico, percebemos uma íntima relação entre o 

surgimento e agravo do bruxismo. Também é claro que o isolamento social 

gravou quadros de ansiedade e estresse. Conclusão: A partir de uma análise 

integrativa da literatura, podemos caracterizar o isolamento social como um fator 

de grande impacto para pacientes acometidos por estresse e ansiedade, 

agravando seus quadros. Uma vez que tais fatores psicológicos sejam 

característicos do bruxismo é responsabilidade do cirurgião-dentista 

compreender que a nova realidade pode gerar complicações graves para seus 

pacientes, principalmente aqueles que já possuem algum relato de desconforto 

na articulação temporomandibular, uma vez que essa população está mais 

suscetível a quadros crônicos de bruxismo e uma necessidade de tratamento 

especializado. 

Palavras-chve: Bruxismo, Isolamento Social e Estrese Psicológico 
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ADAPTAÇÃO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS NO 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DURANTE A PANDEMIA 
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³ Pós-Graduanda pelo Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade da 
UERN – MOSSORÓ/RN.  

4 Acadêmico do curso de Educação física da UERN – PAU DOS FERROS/RN. 

5 Docente do Curso de Odontologia da UERN – CAICÓ/RN.                                                                               

Introdução: A pandemia pelo SARS-CoV-2 proporcionou mudanças nos hábitos 
e rotina dos profissionais da saúde, a exemplo dos cirurgiões-dentistas, os quais 
tiveram que se reorganizar na maneira de conduzir os novos atendimentos 
odontológicos. Essa mudança de protocolo envolve não somente os 
profissionais, mas também os pacientes, tendo em vista que há uma maior 
probabilidade de disseminação do corona vírus, devido à alta carga viral 
presente nas vias aéreas e à grande possibilidade de exposição aos materiais 
biológicos proporcionado pela geração de aerossóis durante os procedimentos.  
Objetivos: Relatar as novas instruções relacionadas às medidas de 
biossegurança na área da odontologia, assim como enfatizar a sua importância. 
Metodologia: Realizou-se uma revisão na literatura a partir de pesquisa na base 
de dados PubMed, no mês de Julho de 2020; Utilizou-se os descritores “COVID–
19” e “dentistry”. Após avaliação criteriosa, a amostra final constou de 07 artigos 
que atenderam aos critérios pré-estabelecidos. Resultados: Deve-se realizar 
apenas procedimentos odontológicos emergenciais e de urgência, seguindo as 
recomendações de biossegurança por parte dos profissionais e dos pacientes, 
tais como reforçar a limpeza de superfícies. Realizar frequentemente a higiene 
das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%. Prover 
infraestrutura e insumos para a higiene das mãos (água, sabonete líquido, papel 
toalha e lixeira com pedal). Usar EPIs (gorro, óculos de proteção, máscara 
N95/PFF2 ou equivalente, protetor facial, avental impermeável e luvas de 
procedimento), dentre outros cuidados que se tornam necessário no novo 
cenário que estamos vivenciando. Conclusão: Todos os profissionais devem 
estar aptos a realizar procedimentos com segurança, seguindo todas as 
recomendações da ANVISA. E ainda, os pacientes devem estar cientes das 
barreiras de proteção criadas para conceder assistência odontológica satisfatória 
e segura tanto para os profissionais envolvidos quanto para àqueles que 
necessitam do atendimento. 

Palavras-chave: Odontologia, COVID-19, Biossegurança. 
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CONSIDERAÇÕES ATUAIS ACERCA DO QUERATOCISTO 
ODONTOGÊNICO 

Carla Cecília Lira Pereira de Castro¹, Fernanda Cardoso Gurgel¹, Isabela 
Campos de Castro¹, Laura Buarque Caminha Lins¹, Douglas Felipe de Lima e 
Silva². 

1 Graduandos em Odontologia na Faculdade de Odontologia de Pernambuco 
(FOP/UPE), Camaragibe, PE, Brasil. 

2 Cirurgião-dentista, Residente em Saúde da Família pelo Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, PE, Brasil.  

Introdução: O queratocisto odontogênico (CCO), anteriormente referido como 
tumor odontogênico queratocístico pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
é uma das patologias mais debatidas no ramo maxilofacial. Esta patologia 
apresenta classificação própria devido a suas características histopatológicas e 
curso clínico, incluindo comportamento potencialmente agressivo, alta taxa de 
recidiva e uma associação com a Síndrome do Carcinoma Basocelular Nevóide 
(NBCCS). Modalidades de tratamento continuam controvérsias e estão sendo 
elaboradas com o intuito de diminuir a sua alta taxa de recorrência (0-100%). 
Objetivos: Discutir as características clínicas e formas de tratamento do 
queratocistos odontogênico. Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura 
na base de dados do PubMed, com os descritores: Odontogenic; Keratocyst; 
Treatment. Resultados: Pacientes com CCO podem apresentar-se 
assintomáticos ou podem se queixar de dor, inchaço ou secreção. Estas lesões 
são geralmente diagnosticadas em radiográficas de rotina e possuem as 
características de uma lesão cística. O diagnostico baseia-se principalmente nas 
características histopatológicas, onde a parede cística é fina e friável e está 
intimamente ligada ao tecido ósseo, o que dificulta o tratamento e aumenta as 
chances de recidiva. Os mecanismos de recorrência do CCO estão atrelados a 
remoção incompleta da lesão. A enucleação é a opção cirúrgica mais comum, 
com uma taxa de recorrência de 17% a 56%. A adição da solução de Carnoy à 
cavidade durante 3 minutos após a enucleação possibilitou uma redução de 
1,6% desta taxa. Já quando tratados por descompressão, que consiste em uma 
abertura na parede cística para manter a patente de abertura usando tubo ou 
stent, houve uma redução considerável no lúmen cístico, devido a substituição 
gradual do mesmo pelo tecido epitelial de origem. Conclusão: Portanto, conclui-
se que a descompressão é a abordagem mais eficiente no tratamento de CCO, 
devido a sua substituição gradual do tecido cístico, reduzindo drasticamente as 
taxas de recidiva.                                                     

Palavras-chave: Odontogenic; Keratocyst; Treatment.  
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ESTADO DE SAÚDE BUCAL E NÍVEL DE PERDA DENTAL DA 
POPULAÇÃO CARCERÁRIA 

Maria Edvania Caetano da Silva¹ Isaine Priscila Abreu da Silva¹ Juliana Campos Pinheiro²   

Lucas Cavalcante de Sousa²  Amanda de Medeiros Amancio² Daniel Felipe Fernandes Paiva²  

¹ Centro Universitário Mário Pontes Jucá 

² Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: O estado de cárcere é envolto de diversas condições próprias para 
os indivíduos. As pessoas privadas de liberdade são, em geral, uma população 
mais propícia a perda de dente em razão do desenvolvimento de cárie e doença 
periodontal, seja pelas variantes sociais atreladas a criminalidade, seja por uso 
de substâncias nocivas a saúde bucal. Desse modo, cabe ao cirurgião-dentista 
entender o perfil bucal dessa população para tentar intervir para amenizar o 
sofrimento desses pacientes. Objetivo: Avaliar, por meio de revisão de literatura, 
as condições referentes a perda dentária das pessoas privadas de liberdade. 
Metodologia: Revisão de literatura contemplando as principais bases de dados 
da saúde: pubmed, scopus e BVS utilizando a estratégia de busca: “Prisoners 
AND Oral Health AND Tooth Loss” sendo os critérios de inclusão textos 
publicados na íntegra que abordem o índice de perda dental com o estado de 
privação de liberdade, sem restrição de data ou linguagem de publicação e 
sendo selecionados 8 artigos para análise. Resultados: Todos os artigos 
correlatam o cárcere com o aumento do índice de perda dental, os trabalhos 
apontam a sensação de estresse e a falta de prioridade da saúde bucal dessa 
população como principais causas desse efeito. Conclusão: As pessoas 
privadas de liberdade estão sob estresse constante, bem como não recebem 
estímulos para manutenção de auto cuidados, desse modo, cabe aos cirurgiões-
dentistas um olhar mais sensível a essa população e integrar, junto as 
autoridades competentes a necessidade de estratégias para propiciar uma maior 
qualidade de vida dessa população, principalmente com estratégias voltadas a 
prevenção e motivação. 

Palavras-Chave: Prisioneiros, Saúde Bucal, Perda de Dente  
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ASPECTOS CLÍNICOS DA CANDIDÍASE ORAL COMO UMA 
INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL: UMA 

ABORDAGEM INTEGRADA 

Renata de almeida Travassos¹, Tainah Pessoa dos Santos Lima¹, Aline Leitão 
Cavalcante Texeira², Ana Caroline de Lima Silva³ 

¹ UNIESP Centro Universitário, ² UNINASSAU, ³ UNIPE Centro Universitário de 
Joao pessoa, João Pesoa/PB 

Introdução: As infecções que acometem a mucosa oral são diversas e muitas 
vezes possuem uma etiologia multifatorial, estas podem ter origens bacterianas, 
virais e fúngicas, apresentar-se clinicamente desde pequenas lesões a lesões 
invasivas, causando dor ou desconforto para o paciente, sendo imprescindível o 
rápido e correto diagnóstico da doença. Novos estudos demonstram a ampla 
diversidade da microbiota bucal, mas a candidíase oral continua sendo a 
infecção fúngica mais encontrada pelos odontólogos, podendo ter origem local 
e/ou sistêmica, apresentando-se em diversas formas clínicas: Candidíase 
pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica, mucocutânea, entre outras. A 
mucosa da cavidade oral está susceptível a várias infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), como a candidíase oral, que se dá através do contato 
sexual oral, sobretudo em pacientes imunocomprometidos, associado a um 
conjunto dos fatores: calor, atrito e umidade que favorecem o desenvolvimento 
da infecção mediante a pré-existência do fungo. Objetivo: O presente estudo 
teve como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca da patologia que 
acomete a mucosa bucal, a candidíase oral, tendo como principal agente 
patógeno a espécie Candida Albicans, com ênfase na transmissão via sexual 
oral. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa utilizando as seguintes bases de 
dados: PubMed, Biblioteca virtual da UFPB, Elsevier, no período de 1999 a 2020, 
com os seguintes descritores: “oral candidiasis”, “oral microbiota”, “candida 
albicans”. Foram selecionados artigos em inglês e português. Resultados: A 
Candida albicans possui grau elevado de adaptação, causando infecção em 
diferentes regiões. Além do exame clínico oral, que permite também o 
diagnóstico e o tratamento de ISTs, testes laboratoriais são recomendados para 
exclusão de outras lesões mais graves. O tratamento de fatores predisponentes, 
a prática de relação sexual oral com preservativos, a terapia medicamentosa, e 
uma boa higiene oral são essenciais para o controle do agente infeccioso. 
Conclusão: Através dessa revisão literária foi observado que a candidíase oral 
continua sendo a infecção fúngica mais comum ao passar dos anos. 
Observamos evidências literárias que indicam o alto risco da transmissão através 
de contato sexual oral com portadores da doença, sendo a educação em saúde 
e o exame da cavidade oral essenciais para detecção de ISTs. 

Palavras-chave:  Candidíase oral, Microbiota oral e Candida albicans 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS VÍTIMAS DE TRAUMA EM FACE 

Lucas Viana Angelim1; Marcela Côrte Real Fernandes2; Ana Luíza Ingelbert 
Silva3; Rodrigo Henrique Mello Varela Ayres de Melo4; Deise Louise Bohn 
Rhoden5; Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo6  

1 Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco  

2 Mestranda em Clínica Integral pela Universidade Federal de Pernambuco  

3 Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco  

4 Cirurgião-Geral do Ministério da Saúde Arroio dos Ratos  

5 Docente da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

6 Chefe do departamento de Prótese e Cirurgia e Traumatologia Buco Facial da 
Universidade Federal de Pernambuco 

Introdução: Os traumas de face demandam excessiva capacitação profissional 
e estrutural dos serviços de emergência, necessitando concomitantemente de 
um amplo conhecimento científico à disposição do profissional de saúde a fim de 
qualificar-se em atuar efetiva e rapidamente frente a esse desafio. Quando 
pacientes pediátricos constituem esse cenário é primordial estar atento às 
peculiaridades dessa faixa etária cujos traumas trazem consequências 
fisiológicas e psicológicas devastadoras. Apesar de preocupantes, as fraturas 
dos ossos faciais em crianças são consideradas relativamente raras e tendem a 
ser evitadas por características anatômicas singulares. Objetivos: O presente 
trabalho tem por principal objetivo ratificar a importância do conhecimento em 
saúde acerca dos traumas de face em pacientes pediátricos através da 
explanação de uma revisão de literatura acerca do tema. Metodologia: Foi 
realizada uma revisão de literatura com base em artigos encontrados nos 
serviços de indexação científica de alta relevância na saúde como Pubmed, 
Lilacs e Scielo com conteúdo que versavam sobre as especificidades da 
epidemiologia e atendimento a pacientes pediátricos vítimas de trauma. 
Resultados: Foi possível notar que as fraturas do esqueleto facial são pouco 
frequentes em pacientes pediátricos. Essa baixa incidência tem sido explicada 
na literatura pela elasticidade dos ossos das crianças, menor tamanho da face 
em relação à cabeça e diminuição dessas à exposição de maiores traumas. A 
prevalência é maior no sexo masculino, e a idade mais afetada foi aos 10 anos 
e entre as regiões mais atingidas, estão os processos alveolares, seguidos da 
mandíbula e osso zigomático. Conclusão: Crianças e adolescentes demandam 
uma atenção especial na ciência por trazer consequências mais agravantes 
quando vítimas de trauma em face. É imprescindível destacar que a raridade em 
sua prevalência em consonância com as peculiaridades dos efeitos causados 
nessa faixa etária traz à tona a necessidade de uma ampla discussão em saúde. 
Torna-se possível, dessa forma, proporcionar atendimentos eficazes com 
consequente diminuição das sequelas estéticas e funcionais, possibilitando a 
devolução social rápida associada à reabilitação satisfatória da saúde desses 
pacientes. 

Palavras-chave: Traumatismos faciais, Pediatria, Hospitais de urgência. 
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES PORTADORES DE 
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

Rejane Cristina Pereira da Silva¹Isianne Kelly Moura Cerqueira² Denys Kelvin 

Lopes da Silva Letícia Alves de Oliveira Pessoa Cleiton Jorge de 

Alencar Lígia Moreno de Moura⁴ 

Introdução: Insuficiência renal crônica (IRC) é definida como uma síndrome 

complexa, que se caracteriza pela lenta, progressiva e irreversível destruição 

dos néfrons. A redução da capacidade de filtração glomerular causa uremia, 

caracterizada pelo acúmulo no sangue de substâncias que deveriam ser filtradas 

e excretadas pelos rins. Objetivo: Discorrer sobre cuidados clínicos no 

atendimento odontológico de pacientes com insuficiência renal crônica. 

Metodologia: Foi revisão de literatura integrativa através de consultadas às 

bases de pesquisa: google acadêmico, LILACS, SCIELO no período de 2015 a 

2019. Descritores: Insuficiência renal crônica, odontologia, cuidados. 

Resultados: Os estudos mostraram que o tratamento odontológico de 

portadores da IRC sob hemodiálise e comumente candidatos ao transplante 

renal não consiste apenas das resoluções de necessidades odontológicas 

preexistentes, mas também do controle das infecções derivadas da IRC na 

cavidade bucal e toda a região maxilofacial. É necessário conhecer a história 

médica e anamnese, e assim descartar qualquer possibilidade de complicações 

no atendimento odontológico desse paciente.Exames como tempo de 

sangramento, contagem de plaquetas, hematócrito, nível de hemoglobina e 

tempo de protrombina, devem ser apresentados, para que o dentista se certifique 

sobre a situação hematológica. A realização da profilaxia antibiótica é importante 

antes dos procedimentos invasivos para que se assegure a não ocorrência de 

possíveis ou graves complicações pós-cirúrgicas. A função renal inadequada 

pode refletir no corpo todo. Conclusão: O dentista deve trabalhar de forma 

interdisciplinar visando à assistência integral do indivíduo. Durante o tratamento 

odontológico, esses pacientes merecem cuidados especiais, objetivando medida 

preventiva, detecção precoce de alterações bucais, viabilizando um tratamento 

mais seguro e o sucesso do transplante. 

Palavra-chave: Insuficiência renal crônica; Cuidados especiais; 

Interdisciplinaridade. 
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A infecção periodontal por porphyromonas gingivalis causa um 

desfecho adverso na gravidez ? : Revisão de literatura  

   

Evyllen Ponte Aguiar¹, Antonio Edson Farias de Almeida¹, Francisco Araújo Costa Filho 

²*  

¹ Acadêmico do curso de odontologia do centro universitário INTA , ² Pós graduando 

em ortodontia pela a faculdade Paulo Picanço.*Orientador do trabalho 

Introdução: um dos grandes problemas durante o período da gestação é o 
nascimento de fetos prematuros e com baixo peso,essa causa tem sido 
reconhecida como uma principal causa de mortalidade e morbidade neonatal, e 
um dos fatores conhecidos com grande evidência científica é a doença 
periodontal nesse período que pode ter um grande impacto negativo sobre o 
resultado da gravidez em mulheres.Objetivo: o objetivo deste presente trabalho 
é investigar as associações entre presença de Porphyromonas gingivalis (P. 
gingivalis) e o baixo peso ao nascimento prematuro. Metodologia: para atingir 
o objetivo proposto,foi realizado um levantamento por meio de artigos científicos 
na base de dados "pubmed"utilizando os descritores “Porphyromonas gingivalis” 
AND “periodontal disease” AND “pregnancy”, na língua inglesa,publicados nos 
últimos 5 anos e disponíveis integralmente para leitura. Foram encontrados 95 
artigos, dos quais 9 foram escolhidos, através de leitura e avaliação crítica dos 
resumos, para compor a base de estudo do trabalho.Resultados: mulheres que 
sofrem de condições patológicas orais e que não recebem o devido auxílio 
durante o período da gestação podem apresentar um resultado desfavorável, 
exemplo : nascimento prematuro e baixo peso do recém- nascido prematuro. 
Isso tudo se dá pelo papel do efeito crônico dos microorganismos 
Porphyromonas gingivalis, fusobacterium nude atum e aumento local de 
prostaglandina E2 ( PGE2) e o fator de necrose tumoral ( TNF) na efetivação da 
sua resposta inflamatória levando a uma diminuição no peso do feto de 15 a 
18%.Além disso, a infecção por Porphyromonas gingivalis aumentou 
significativamente os níveis séricos maternos de interferon-γ e interleucina-1β, 
enquanto que não foi observada diferença significativa na resposta de citocinas 
no líquido amniótico, isso mostra que casos graves periodontite causada por 
infecção por P. gingivalis podem trazer sérias consequências para o feto. 
Conclusão: podemos concluir que as doenças periodontais e outras doenças 
infecciosas da cavidade oral com envolvimento do Porphyromonas gingivalis, 
fusobacterium nude atum afetam negativamente o curso e desfecho da gravidez, 
um dos principais problemas é a falta de informação e comunicação com as 
mulheres sobre a importância do cirurgião-dentista no seu pré natal. 

Palavras chaves: Complicações na Gravidez, Porphyromonas gingivalis, 
doenças periodontais  
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O USO DA MEDICINA AYURVEDA NA ESCOVAÇÃO ORAL DIÁRIA; EXISTE 

UMA CORRELAÇÃO ? : REVISÃO DE LITERATURA 

Evyllen ponte aguiar¹, Antonio Edson Farias de almeida¹,Francisco Flávio Vasconcelos 

Evaristo² 

1- Acadêmico de odontologia pelo centro universitário INTA  

2-Doutor em Biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará 

Introdução: considerada uma das práticas de medicina humanizada mais antiga 
do mundo, a medicina ayurveda consiste em acreditar que tudo no universo é 
composto por 5 elementos ( espaço, ar, fogo, água e terra)  se concentrando 
apenas em preservar e promover a saúde das pessoas.Assim como a saúde 
bucal preventiva por meio da escovação diária, a Ayurveda tem como um de 
seus princípios a medicina preventiva.Objetivo: reavaliar o conceito de 
escovação de dentes nos textos de Ayurveda. Metodologia: para atingir o 
objetivo proposto,foi realizado um levantamento por meio de artigos científicos 
na base de dados "pubmed"utilizando os descritores “oral hygiene” AND 
“Ayurveda” AND “herbal medicines”, na língua inglesa,publicados nos últimos 10 
anos e disponíveis integralmente para leitura. Foram encontrados 150 artigos, 
dos quais 7 foram escolhidos, através de leitura e avaliação crítica dos resumos, 
para compor a base de estudo do trabalho.Discussão: ayurveda acredita na 
preservação e promoção da saúde ao invés de tratamento,Um dos grupos de 
atividades incluídas no a rotina diária é focada na evacuação de resíduos 
temporariamente armazenados no corpo, por exemplo defecação,micção, 
escovação de dentes, raspagem de língua, banho, etc. Os orifícios externos do 
corpo não funcionam apenas como armazenamento temporário de resíduos, 
mas também controlam os agentes nocivos do meio ambiente para entrar no 
corpo. Esta é uma das imunidades inatas. A prática de escovação diária tem 
como finalidade remoção da placa bacteriana e prevenção de doenças 
oportunista, bem semelhante ao que a medicina ayurveda acredita e pratica, por 
isso a existência da sua relação. Conclusão: portanto podemos concluir que 
existe sim uma relação medicina ayurveda e a higiene oral, pois realizamos a 
prática constantemente como forma de prevenção para doenças oportunas 
como doenças periodontais, cáries entre outras. 

Palavras chaves: medicamentos fitoterápicos,odontologia, escovação dentária 
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EFEITOS DO CLAREAMENTO DENTAL NA MICROESTRUTURA 

DO ESMALTE DENTÁRIO 

 

André Rodrigo Justino da Silva  

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Odontologia pela 
Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Universidade de 
Pernambuco (FOP/UPE)  

Introdução: O clareamento dental se mostra como um tratamento eficaz na 
reversão de alterações de cor, porém há registros do aparecimento de alterações 
na estrutura dental e em tecidos circunvizinhos com a realização de tratamento 
clareador, além do aumento da hipersensibilidade durante e após o clareamento, 
sendo esta referida como o efeito adverso mais frequente. Objetivo: Realizou-
se a presente revisão de literatura com o objetivo de identificar as alterações a 
níveis microestruturais que podem acontecer no esmalte dentário decorrente do 
clareamento dental. Metodologia: Foi feita a busca nas bases de dados Scielo 
e Pubmed por artigos publicados somente nos últimos onze anos, a partir das 
palavras-chave hydrogen peroxide, dental bleaching, dental enamel, adverse 
effects e microscopy electron scanning. Resultados: A partir dos quinze artigos 
selecionados observou-se que todos os autores encontraram alterações na 
estrutura do esmalte decorrente dos agentes clareadores, que podem diminuir a 
microdureza do tecido e aumentar a sua rugosidade, além de causar surgimento 
de erosões, poros, dentre outras perdas minerais. Além disso, o uso de algumas 
técnicas complementares no clareamento, como o condicionamento ácido 
prévio, o uso de ativação por LED e a aplicação de flúor neutro subseqüente 
parece aumentar os danos à estrutura dental, enquanto outros, como a presença 
de Cálcio na composição do gel clareador, não demonstram interferir na 
estrutura mineral do elemento. Por outro lado, o uso do composto de 
fosfopeptídeos de caseína/fosfato de cálcio amorfo aparenta ser promissor 
quando associado ao peróxido clareador, sendo necessários mais estudos sobre 
essa aplicabilidade. Conclusão: Desse modo conclui-se que, apesar de ser 
conservador, o clareamento dental desempenha potencial para promover perdas 
minerais na superfície do esmalte dental. 

Palavras- chave: Clareamento dental, Esmalte dentário, Desmineralização do 
dente. 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

MANEJO COMPORTAMENTAL EM ODONTOPEDIATRIA 

 

Laynne Kelly Lopes Santos1,Thatyla Linhares2, Ana Carolinne Barbosa Maia da 

Silva3  

1 Graduanda em Odontologia da Faculdade  Pitágoras  

2  Mestre em Odontologia da Universidade Federal do Maranhão 

3 Graduanda em Odontologia da Faculdade  Pitágoras 

 

Introdução: Medo, ansiedade, impotência e dor, permanecem vinculadas ao 

atendimento odontológico, independentemente da idade e gênero. Crianças, 

especificamente, podem ter reações emocionais diversas e acentuadas. Apesar 

dos avanços tecnológicos da odontologia moderna, a ansiedade e o medo ainda 

são comuns em crianças e se estende até a vida adulta, constituindo-se numa 

significante barreira para a atenção odontológica e interferindo nos cuidados 

regulares com a saúde bucal. Objetivo: Fornecer informações acerca das 

técnicas de controle comportamental em odontopediatria. Métodos: Trata-se de 

um estudo descritivo, qualitativo, que foi realizado através de revisão 

bibliográfica no período de agosto de 2019 a junho de 2020, nas evidências 

cientificas presentes nos últimos dez anos, identificados por meio da biblioteca 

virtual, através de bases de dados Lilacs, Scielo, Medline e Pubmed. 

Resultados: Conclui-se que para lidar com o comportamento infantil durante o 

atendimento odontológico, a odontopediatria utiliza técnicas como recursos para 

amenizar o medo e ansiedade e desenvolver autocontrole. Conclusão: As 

técnicas usuais de manejo são, geralmente, suficientes para lidar com os 

pacientes. Quando não se obtém resultados satisfatórios pode-se introduzir 

terapia com fármacos. 

 

Descritores: Odontopediatria. Manejo Comportamental. Ansiedade. 
Medo.Crianças. 
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ANÁLISE DA CALCIFICAÇÃO DA ARTÉRIA CARÓTIDA 
ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE 

CÔNICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 
Antonio Edson Farias de Almeida1, Evyllen Ponte Aguiar1, Yara Jéssica de 
Vasconcelos1, Glauciane Mendes Elias1, Jann Lucca Apolonio Vasconcelos2 
Francisco Araújo Costa Filho3 

 
1Graduando em Odontologia do Centro Universitário Inta – UNINTA 
2Graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Ceará 
3Pós-Graduando em Ortodontia da Faculdade Paulo Picanço *Orientador 
E-mail para contato: edsonalmeida752@gmail.com  
 
REVISÃO DE LITERATURA 
 

Introdução: A calcificação da artéria carótida leva a formação de 
ateromas, isso devido à deposição de placas de gordura principalmente na 
camada íntima. Essa calcificação pode ser vista na radiografia panorâmica, 
no entanto, com o advento da tomografia computadorizada de feixe cônico 
(TCFC), pode-se analisar de uma forma mais precisa. Objetivos: O 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a importância da TCFC no 
diagnóstico e análise da calcificação da AC, por meio de revisão de 
literatura. Metodologia: Foi realizada uma busca na base de dados 
PubMed, por meio dos descritores “cbct” AND “carotid artery”, sendo 
incluídos artigos publicados nos últimos 5 anos, que utilizavam a TCFC 
para o estudo da calcificação da artéria carótida, sendo excluídos trabalhos 
que utilizavam ressonância magnética e ultrassonografia. Foram 
encontrados 20 trabalhos que, com a análise criteriosa de títulos e 
resumos, somente 7 foram selecionados para conter a presente revisão. 
Resultados: A TCFC mostrou-se eficaz na confirmação de que pacientes 
com calcificação na artéria carótida interna apresentaram maior chance de 
comprometimento também da artéria carótida externa. Além disso, 
demonstrou-se como um importante achado imaginológico incidental de 
referência de calcificações da artéria carótida interna em exames de rotina, 
permitindo intervenção médica precoce antes de maiores complicações, 
como o acidente vascular cerebral (AVC). Contudo, em casos complexos 
de aneurismas relacionados à calcificação, angiografia foi solicitada para 
estudos mais detalhados. Conclusão: Logo, pode-se concluir que a TCFC 
pode ser utilizada na análise de calcificações da artéria carótida, pois, com 
sua alta qualidade de imagem e reconstrução 3D, auxilia no estudo da 
extensão das calcificações e no planejamento cirúrgico, permitindo a 
visualização de estruturas nobres da região de cabeça e pescoço sem 
sobreposições. 

 
Palavras-Chave: cone-beam computed tomography, carotid artery, calcification 
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DOENÇA DA MÃO-PÉ-BOCA E SUAS IMPLICAÇÕES ORAIS 
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2 Acadêmica de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do 
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3 Docente Adjunto IV do Departamento de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Caicó-RN 

Introdução: A doença mão-pé-boca é uma infecção viral causada pelo grupo 
dos enterovirus, incluindo o Coxsakie A16 e Enterovirus 71. Essa doença é 
bastante comum em crianças durante idade escolar, autolimitada e com duração 
de uma semana. Em sua fase aguda, esse vírus pode ser transmitido por 
gotículas de saliva ou gotículas liberadas durante a respiração, além da via feco-
oral. Clinicamente essa doença apresenta febre, erupções cutâneas nas palmas 
das mãos e plantas dos pés, não sendo pruriginosas, mas dolorosas. As lesões 
orais apresentam-se como múltiplas ulcerações semelhantes à afta localizadas 
principalmente nas mucosas lingual e labial. Também pode ser observado o 
aumento das amigdalas, causando dores orais e na garganta. Objetivos: 
Descrever as principais implicações decorrentes da doença mão-pé-boca e suas 
manifestações orais, dando subsídio para seu diagnóstico e, possível 
tratamento. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura, com pesquisa 
nas bases de dados Medline, Lilacs, Scielo e Pubmed, entre os anos de 2015 e 
2020. Utilizou-se os descritores: “doença mão-pé-boca”, “hand-foot-mouth 
disease”, “manifestações orais” e “oral manifestation”. Os artigos foram 
selecionados conforme rigor científico e interesse para o tema, sendo 
considerados artigos em português, inglês e espanhol e selecionados 11 artigos. 
Resultados: As lesões cutâneas surgem como máculas eritematosas que 
evoluem para vesículas centrais e cicatrizam sem a formação de crostas. 
Raramente, outros locais, como nádegas, genitália externa e pernas podem ser 
acometidas. As lesões orais podem ser mais numerosas e variar em número, de 
1 a 30. As mucosas jugal, labial e a língua são os locais mais afetados. As lesões 
vesiculares orais ulceram-se rapidamente, regredindo no período de uma 
semana. Os pacientes podem apresentar casos de desidratação, mal estar e 
perda de apetite devido ao desconforto das lesões orais. Conclusão: As lesões 
orais surgem na ausência de sintomas prodrômicos e precedem o 
desenvolvimento das lesões cutâneas, tornando-se imprescindível que o 
cirurgião-dentista conheça tais alterações orais e seus efeitos à saúde bucal para 
assim otimizar a detecção e intervenção precoce, oferecendo tratamento 
odontológico adequado, bem como referir o paciente para assistência médica 
especializada.   

Palavras-chave: doença mão-pé-boca; manifestações orais; lesões orais.  
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ÚNICO DE SAÚDE FRENTE À PANDEMIA DO COVID-19 
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Oliveira ² 

¹Discentes do Centro Universitário Maurício de Nassau –Uninassau Recife/PE.  

²Docente do Centro Universitário Maurício de Nassau –Uninassau Recife /PE. 

Introdução: No ano de 2000, o cirurgião-dentista foi incluído no Sistema Único 
de Saúde a fim de promover à saúde bucal, por meio de ações e medidas 
preventivas, resultando, assim em uma maior acessibilidade da população 
brasileira a medidas de saúde essenciais. Hodiernamente, a pandemia do covid-
19, doença causada pelo corona vírus Sars-cov -2, que apresenta um quadro 
clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves, 
engloba o Sistema Único de Saúde de forma ampla, o que de certo modo 
estabelece a necessidade de novas práticas e hábitos nos diversos setores da 
Saúde, com ênfase na Odontologia. Observa-se a necessidade de novas 
adaptações, devido ao risco ser considerado maior nas práticas odontológicas 
do que em outros estabelecimentos de saúde, principalmente devido ao contato 
próximo e prolongado entre o profissional e o seu paciente, além  dos 
procedimentos gerararem aerossóis contaminados com a saliva, sangue ou 
outras partículas. Objetivos: Realizar uma revisão literária sobre as novas 
adaptações que o setor de Odontologia precisou realizar dentro do SUS frente à 
pandemia do Covid-19. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na base de 
dados em saúde: SciElo, PubMed, LILACS e Portal Capes, no período de 2019 
e 2020 com os seguintes descritores: "odontologia", "sus", "covid". Foram 
considerados artigos na Língua Portuguesa e Inglesa, sendo selecionados 8 
artigos. Resultados: Verifica-se que os tratamentos odontológicos regulares 
propiciam riscos para a equipe de saúde e os pacientes e, como resultado, 
devem manter o maior nível de segurança e um ambiente seguro. As novas 
recomendações para a Odontologia no SUS diante da pandemia do Covid-19 
incluem o cuidado com o ambiente, com os serviços e produtos, com o paciente 
e o profissional. Conclusão: Logo, compreende-se que as novas determinações 
de biossegurança para o segmento dos atendimentos, além dos novos hábitos 
adotados no meio Clínico da Odontologia, preveem um ambiente seguro tanto 
para o profissional quanto para o paciente, seguindo uma nova adaptação dentro 
do SUS em um mundo pandêmico e pós-pandêmico.  

Palavras-chave: Covid-19, Odontologia e SUS. 
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O CONHECIMENTO DO ESPAÇO BIOLÓGICO COMO PEÇA 
CHAVE PARA SUCESSO DOS PROCEDIMENTOS PROTÉTICOS 

NA ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Fernanda Fernandes Alves1 Andrea Borba de Moraes2 Karina Sarno Paes 

Alves Dias3 

1 Graduanda em Odontologia pela Faculdade Independente do Nordeste 

(FAINOR) 
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3Professora de Odontologia da Faculdade independente do Nordeste (FAINOR) 

Introdução: O conhecimento do complexo dento gengival torna-se 
imprescindível para a longevidade das reabilitações, dentre os principais 
componentes desse complexo, destaca-se o espaço biológico. Este é 
considerado a primeira linha de defesa do periodonto, cabendo ao cirurgião-
dentista a sua preservação para manutenção da saúde periodontal e sucesso 
do tratamento restaurador. Objetivo: Destacar a importância da preservação do 
espaço biológico para que se alcance o sucesso nos tratamentos reabilitadores 
em prótese. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, onde realizou-
se uma busca nas bases de dados nacionais como a BVS, PubMed, LILACS e 
GOOGLE ACADÊMICO de trabalhos publicados entre os anos de 2016 a 2020, 
utilizando-se os descritores em ciências da saúde “Periodontia”, “Espaço 
biológico” e “Prótese”, em português/inglês/espanhol, relacionados ao 
conhecimento do espaço biológico e sua interrelação da prótese, sendo 
selecionados 15 artigos. Resultados: Na prática clínica muitos cirurgiões-
dentistas não valorizam a preservação do espaço biológico e a correta 
localização das margens do término cervical, além dos contornos da 
restauração, as relações proximais e a lisura da superfície. A manutenção da 
integridade dessa linha de defesa é um dos fatores decisivos para sucesso final 
do tratamento reabilitador protético, pois a invasão do mesmo, pode vir a 
ocasionar o aparecimento de edema, inflamação gengival, dor, impactos 
biológicos, levando muitas vezes insucesso do tratamento. Conclusão: A 
compreensão sobre o espaço biológico é fundamental para que haja a 
manutenção do equilíbrio entre os tecidos periodontais e a restauração dentária 
alcançando o sucesso estético e funcional desejado ao tratamento reabilitador. 

PALAVRAS-CHAVE: Periodontia; Espaço biológico; Prótese. 
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AUTOTRANSPLANTE DENTÁRIO COMO ALTERATIVA DE 
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Introdução: A ausência de um só dente na cavidade oral pode provocar 
problemas que afetam a qualidade de vida do paciente. O autotransplante 
dentário trata-se de um movimento cirúrgico de um dente a partir de um local na 
boca para outro, no mesmo indivíduo. É considerada uma boa opção de 
reabilitação oral pelo fato de apresentar uma série de vantagens, como maior 
resistência ao carregamento oclusal, manutenção do ligamento periodontal e 
osso adjacente, melhor estética e pode se adaptar ao ambiente em constante 
mudança. Objetivo: Identificar fatores que demonstram que o autotransplante 
dentário é uma ótima opção reabilitadora para pacientes com perda precoce de 
elementos dentários. Metodologia: O presente estudo é uma revisão descritiva 
de literatura, onde realizou-se uma pesquisa nas seguintes bases de dados 
eletrônicas: Google acadêmico, Scielo e PubMed. Os critérios de inclusão foram 
artigos publicados de 2015 até 2020, utilizando os descritores: “dental 
transplant”, “rehabilitation”, “third molar”. Resultados: Após uma criteriosa 
seleção dos estudos encontrados nas bases de dados, ao final da análise foram 
incluídos 9 artigos como fonte. De acordo com a literatura, o estágio de 
desenvolvimento radicular é um fator importante nos casos de autotransplante, 
pois quanto mais jovem for o dente, maior será o potencial de regeneração do 
ligamento periodontal, proporcionando uma melhor adaptação no local receptor 
e propriocepção. A idade do paciente é outra informação essencial, levando em 
consideração não somente o estágio de formação radicular e a reabsorção 
óssea, mas também o conhecimento de que implantes dentários são 
contraindicados em crianças e adolescentes devido ao crescimento dos ossos 
faciais. Além disso, deve-se ponderar também a habilidade técnica do cirurgião; 
o tipo de extração, priorizando sempre a técnica mais atraumática possível; e o 
tempo extra alveolar do elemento dentário - que deve ser o menor possível, 
objetivando uma menor mortalidade das células do ligamento periodontal e uma 
maior taxa de sucesso na cirurgia. Ademais, a higiene bucal adequada contribui 
significativamente com o prognóstico do tratamento. Conclusão: O 
autotransplante dentário é uma técnica que apresenta grande taxa de êxito 
quando é realizado de maneira correta. Ademais, apresenta-se como uma opção 
de baixo custo para pacientes que não podem arcar com o custo de implantes 
ou de uma reabilitação protética.  
Palavras-chaves: Transplantation, Autologous, Rehabilitation.   
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Introdução: em tempos de pandemia, onde o isolamento social veio sendo 
peça chave para combater o novo coronavírus, os problemas odontológicos 
continuam surgindo. A nova resolução 226/2020 do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) dispõe sobre o exercício da odontologia à distância, 
mediado por tecnologias, considerando preservar a relação dentista/paciente, 
garantir a assistência aos pacientes e proteger a sociedade. A nova resolução 
também considerou o princípio da legalidade e a vedação para a realização de 
consultas por meio de veículos de massa, ou meios semelhantes ao contido na 
linear “d” do artigo 7° da Lei 5.081/66. Objetivo: informar estudantes e 
profissionais sobre a nova modalidade de teleodontologia de acordo com o 
CFO. Metodologia: o estudo é uma revisão de literatura, através da busca de 
resoluções do CFO referentes à teleodontologia, pesquisado nas resoluções do  
CFO, utilizando os descritores: Remote Consultation, Teledentistry, 
Telemonitoring. Resultados: com a busca ativa das resoluções sobre a 
temática, foi observado que a nova medida busca garantir a autonomia dos 
profissionais e a segurança de pacientes e da sociedade na assistência 
odontológica prestada neste período de pandemia do novo coronavirus, 
considerando a necessidade de preservar a valorização do dentista com o 
paciente. O exercício da Odontologia a distância é permitido, como exceção, 
quando existe atuação de dentistas nas duas pontas - um na supervisão direta 
do paciente e outro complementando essa assistência prestada - viabilizando 
assim, troca de informações técnicas que possam resultar em melhor 
atendimento. O telemonitoramento se dá pelo acompanhamento dos pacientes 
que estejam em tratamento, no intervalo entre consultas. Ela será realizada 
enquanto durar o estado de calamidade pública. Logo, compete ao conselho 
regional a fiscalização e a adoção de medidas administrativas. Conclusão: a 
resolução autoriza o cirurgião-dentista a realizar telemonitoramento com 
registro obrigatório em prontuário de toda e qualquer atuação realizada. O 
objetivo é identificar, por meio de questionário pré-clínico, o melhor momento 
para a realização do atendimento presencial. Na prática, deve-se considerar 
princípios, diretrizes e disposições legais disciplinadas na resolução 226/2020, 
no âmbito de telessaúde na odontologia. 

Palavras-chave: Remote Consultation, Teledentistry, Telemonitoring. 
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COMPLICAÇÕES ORAIS MAIS COMUNS EM PACIENTES COM 
SÍNDROME DE DOWN 
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Araújo Melo1, Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima2. 
1- Acadêmicos do curso de odontologia, na Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN).  
2- Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  
 
Introdução: A síndrome de Down (SD) ou Trissomia do 21 representa a 
anomalia cromossômica mais comum da espécie humana. Nem toda a 
população afetada apresenta as mesmas características, sendo necessária, no 
diagnóstico definitivo, uma investigação citogenética para identificação do 
cariótipo. Dentre suas características notam-se alterações no sistema 
estomatognático que podem desencadear algumas complicações 
orais. Objetivo: Ressaltar quais são as manifestações orais mais comuns 
encontradas nos pacientes com Síndrome de Down. Metodologia:  Realizou-se 
uma revisão da literatura, utilizando para resgate dos artigos científicos as bases 
de dados PUBMED, LILACS, BBO e Scielo. Encontrou-se 53 estudos, destes 26 
foram selecionados. Utilizaram-se os descritores: Síndrome de Down, Pacientes, 
Trissomia do 21, Saúde Bucal. Resultados: Pôde-se observar que os pacientes 
com Síndrome de Down apresentam respiração bucal, língua 
fissurada, maloclusão, macroglossia, doença periodontal e, além disso, 
apresenta uma série de alterações estruturais e funcionais na cavidade oral do 
paciente, como na fonação, mastigação, gustação e 
respiração. Conclusão:  Dessa forma, é de grande importância que o cirurgião-
dentista saiba reconhecer essas condições, tratar adequadamente e com 
antecedência, tendo em vista garantir uma melhor qualidade de vida para esses 
pacientes, além de manter uma comunicação franca, objetiva e cordial com a 
família para que a mesma compreenda, cada vez mais, a sua importância no 
processo saúde doença deste paciente.  
 
Palavras-chave: Odontologia, Síndrome de Down, Saúde bucal.  
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LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DE PARESTESIA 
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Introdução: A parestesia oral é uma circunstância de anormalidade sensorial, 
pode ocorrer por lesão em um dos nervos da região acometida após 
procedimentos odontológicos realizados de maneira equivocada e/ou acidental 
como: injeção de anestésicos, terapias endodônticas, instalação de implantes 
sendo o mais comum pós exodontias de terceiros molares. Seus sinais e 
sintomas clínicos são a ausência ou perda parcial de sensibilidade na região 
afetada, geralmente ocasionada pela proximidade entre os nervos e o 
procedimento realizado, podem ser referidos também pelo paciente dormência, 
formigamento ou queimação. Essas irregularidades sensitivas se modificam com 
a variação da lesão que acomete o nervo, numa escala que oscila de leve a total 
perda de sensibilidade, pode fomentar um grande impacto psicológico e das 
funções motoras bucais para o paciente. Objetivo: Evidenciar a utilização do 
laser de baixa potência no tratamento de parestesia oral. Metodologia: 
Realizou-se revisão de literatura, com pesquisa nas bases de dados Lilacs e 
Scielo, nos últimos 05 anos. Utilizou-se os descritores em inglês: “Paresthesia”, 
“Nerves” e “Lasers”.  Resultando no achado de 20 artigos, e conforme rigor 
científico e interesse para o tema, considerando artigos na língua portuguesa e 
inglesa, foram selecionados 08 artigos para embasamento na construção deste. 
Resultados: O retorno da normalidade sensitiva nervosa, ou seja, a 
regeneração das fibras nervosas lesionadas depende do grau de lesão nervosa, 
do emprego ou não de agentes de absorção do sangramento local, e, do controle 
da inflamação e do edema, contudo, a laserterapia de baixa potência demostrou 
resultados rápidos e significantes na volta da sensibilidade perdida em 
determinadas situações. Conclusão: O laser de baixa potência mostrou-se 
eficaz na reversão da perda sensorial bucal, entretanto, não há protocolo único 
de tratamento definido, visto que, este é variável e correspondente às 
características individuais de cada caso clínico, suscitando a personalização do 
tempo de terapia, da potência e da quantidade das sessões de tratamento. 

Palavras-chave: Parestesia; Nervos; Lasers. 
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ESTUDO DA ETIOLOGIA DOS TRAUMAS FACIAIS 

Débora Maria Pereira da Costa1; Silvia Milena Martins1; Evenny Geisy da Silva 
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Acadêmicas do Curso de Odontologia1 e Fisioterapia2 da UNP.                                              
Docente do Curso de Odontologia da UNP3.                              

Introdução: O trauma facial é um problema cada vez mais recorrente nos 

últimos anos. Ele está entre as principais causas de morte e morbidade no 

mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, sua etiologia é 

multifatorial. A predominância maior ou menor de cada caso está relacionada a 

vários fatores, como: violência, idade, sexo, classe social, local de moradia 

(urbana ou rural) da população estudada. Objetivos: O presente estudo tem 

como objetivo discutir sobre a etiologia dos traumas faciais. Metodologia: Foi 

realizada uma revisão de literatura integrativa nas bases de dados SciELO, 

LILACS e google acadêmico, utilizando os descritores em inglês: ”Etiology, 

trauma e dentristy” e em português: ”Etiologia, trauma e odontologia”. 

Estabeleceu-se como critérios de inclusão: estudos transversais e exploratórios, 

artigos de revisão e artigos originais em português e inglês, publicados entre os 

anos de 2015 a 2020, que contemplasse o tema e não tivesse acesso restrito. 

Resultados: Diante dos 11 estudos selecionados, foi possível observar que a 

violência física e acidentes de trânsito estão como principal fator etiológico, com 

incidência maior em pacientes alcoolizados. Alguns estudos relataram que o 

sexo masculino era o mais predominante, porém a violência doméstica vem 

crescendo drasticamente, tornando o sexo feminino cada vez mais vítimas de 

traumas.  Já em outros artigos, foi evidenciado que quedas e práticas esportivas 

foram as causas que mais prevaleceram. Conclusão:  É de extrema importância 

conhecer a etiologia do trauma de face para melhor compreende-lo e então 

realizar uma conduta correta e um tratamento adequado e efetivo para cada 

caso. Essa etiologia varia muito de acordo com a região, fatores 

socioeconômicos e demográficos de cada população estudada, por isso é de 

extrema importância que as políticas de saúde pública tracem medidas 

educativas para controlar e prevenir a ocorrência de traumas, como o uso do 

cinto de segurança, capacete, menor consumo de bebidas alcóolicas e 

estratégias para lidar com as situações de violência.  

Palavras-chave: etiologia, trauma, odontologia. 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

PARESTESIA DO NERVO ALVEORAR INFERIOR PÓS-
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Introdução: Atualmente, devido à grande demanda de exodontias de terceiros 
molares inferiores no consultório, a parestesia do nervo alveolar inferior (NAI) 
está entre as complicações mais recorrentes no pós-operatório, visto que existe 
uma proximidade anatômica entre essa estrutura e o elemento dentário. Autores 
afirmam que a parestesia é uma anestesia prolongada, outros, porém, afirmam 
que é uma alteração de sensibilidade resultante de um trauma interno. Trata-se 
de uma condição desconfortável na qual o paciente relata diminuição ou 
ausência de sensibilidade, formigamentos, pruridos e sensação de queimação. 
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre parestesia do nervo alveolar 
inferior após a exodontia de terceiros molares inferiores, ressaltando a 
importância do conhecimento dessa temática pelos profissionais. Metodologia: 
O estudo é uma revisão narrativa da literatura, o qual pesquisou artigos 
divulgados nas seguintes bases de dados eletrônicas: Scielo, Pubmed e Google 
Acadêmico. Foram selecionados artigos de revisão publicados nos últimos 10 
anos, utilizando os seguintes descritores: “paresthesia” and “tooth extraction” 
and “third molar”. Resultados: Os artigos destacam que na realização da cirurgia 
de terceiros molares inferiores, é solicitado uma radiografia panorâmica para 
melhor avaliar a relação da proximidade do elemento dentário com o nervo 
alveolar inferior, embora que, em alguns casos, seja necessária a tomografia 
computadorizada. Uma boa leitura do exame radiográfico aliada à aptidão do 
profissional, diminui o risco de complicações pós-operatórias. Entretanto, a 
incidência de parestesia temporária ou definitiva varia entre os autores de 1,3% 
a 7,8% no NAI. As causas podem ser mecânicas, patológicas, químicas, físicas 
e/ou microbiológicas. Contudo, alguns autores acreditam que a parestesia pode 
ocorrer devido à pressão excessiva, hemorragia, falha na técnica anestésica, 
curetagem. Diversas modalidades terapêuticas têm sido empregadas, incluindo 
o uso de complexos vitamínicos B (B1, B6 e B12) e laserterapia de baixa 
intensidade (AU). Conclusão: Conclui-se que hoje não se dispõe de um 
protocolo onde pode-se extinguir os casos de parestesia, porém, é indispensável 
que o profissional esteja apto para o planejamento cirúrgico através de exames 
complementares, associado a anamnese detalhada, para a execução da 
exodontia.  
Palavras-Chaves: Parestesia, nervo aveolar inferior, Terceiro molar. 
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Introdução: As principais patologias das glândulas salivares constituem menos 
3% de todos os tumores do corpo, apesar dessa porcentagem, muitas pessoas 
são acometidas por alguma doença relacionada às glândulas salivares em algum 
momento da vida. Esses processos patológicos podem ser divididos em: 
distúrbios inflamatórios, distúrbios não inflamatórios e lesões nodulares. 
Aproximadamente 10% dos tumores das glândulas salivares estão localizados 
na glândula submandibular. O tumor benigno mais encontrado é o adenoma 
pleomórfico. A ressecção total da glândula acometida é o tratamento padrão 
proposto para todos os tumores. O exame radiográfico serve para auxiliar o 
diagnóstico. As radiografias mais utilizadas são a oclusal e a panorâmica. 
Entretanto, talvez em função do grau de calcificação de algumas lesões, nem 
todos os cálculos são visíveis nas radiografias convencionais, necessitando de 
outros exames de imagens tais como a sialografia, a ultrassonografia, a 
tomografia computadorizada e ressonância magnética. Objetivo: Evidenciar as 
intercorrências que acometem as glândulas salivares com mais frequência, bem 
como seu meio de diagnóstico que pode ser a sialografia, a ressonância 
magnética e a panorâmica. Metodologia: Foram selecionados artigos na 
íntegra, nas ferramentas de busca, SciELO e Google Acadêmico. Foi utilizado o 
operador Booleano “OR e NOT” para refinar a busca e fazer cruzamento dos 
descritores consultado no Decs. Resultados: Diante do que foi analisado na 
literatura, observou-se um consenso embora o acometimento por neoplasias 
inflamatórias seja bem considerável, o ademona pleomórfico é o tumor mais 
comumente encontrado A busca resultou em 12 artigos, após a aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão restaram 4 artigos, os artigos selecionado foram 
entre o ano 2007 à 2018. Conclusão: Desta forma concluísse, que as glândulas 
submandibulares são as que mais apresentam intercorrência e o método mais 
preciso de diagnóstico é o radiográfico, sendo a sialografia o padrão ouro 
indicado.  
 
Palavras-chave: Diagnóstico; Glândulas salivares; Radiografia.  
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PACIENTE COM ODONTOFOBIA 

Silvia Milena Martins1; Débora Maria Pereira da Costa1; Maria Luisa Faria 
Barroso1; Daniel Felipe da Silva Sales1; Túlio de Araújo Lucena2; Lígia Moreno 
de Moura3. 
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Introdução: É comum que fiquemos apreensivos em presenciar algum tipo de 
situação que nos traga ansiedade. O medo de visitar o consultório odontológico 
está presente em uma grande parcela da população, o que leva muitas pessoas 
a deixarem de cuidar da sua saúde bucal e procurar o cirurgião dentista apenas 
em casos de urgência. Objetivo: Discorrer sobre o impacto da odontofobia na 
vida dos pacientes e como o cirurgião dentista pode reduzir esse problema. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura integrativa e utilizou-se as 
bases de dados eletrônicas Google Acadêmico e Scielo. Os descritores 
utilizados para seleção dos artigos foram “tratamento odontológico”, “ansiedade” 
e “medo”. Para a escolha dos artigos utilizamos o critério: ano de publicação 
2007 a 2019. Resultados: A fobia é um medo que geralmente tem origem de 
um trauma ou experiência vivida no passado que causou algum dano ao 
psicológico do paciente, podendo gerar resistência do mesmo em praticar a 
atividade em questão. Um exemplo disso é a odontofobia, na qual as pessoas 
sentem um grande pânico e terror no simples fato de procurar tratamento 
odontológico mesmo existindo algum problema bucal, mediante a isso pessoas 
com esse perfil tendem a descuidar da sua saúde oral, podendo ser vitimas de 
dor, doenças periodontais e estética danificada. Deve-se atentar ao fato da 
existência de uma diferença entre as pessoas que possuem a chamada 
ansiedade odontológica e as que sofrem de odontofobia, já que o primeiro grupo 
passa por um grande desconforto na hora de encontrar o cirurgião dentista e o 
segundo apresenta episódios de elevada agitação e pavor apenas em pensar 
em visitar o consultório. Essa fobia pode ser causada por fatores internos 
comuns, como a iluminação, o sugador ou até mesmo o barulho do micromotor, 
além da ocorrência de vivências traumáticas. Conclusão: É necessário que o 
cirurgião dentista saiba identificar pacientes com odontofobia e passar a 
segurança necessária para realizar o tratamento de forma correta, entendendo 
suas restrições e necessidades como um todo. O Paciente pode ser encorajado 
por meio do diálogo e uma inserção cuidadosa de visitas periódicas, e também 
ser levado a criar uma relação de empatia com o profissional. O conjunto dessas 
técnicas iras resultar na prevenção de problemas futuros e cuidado satisfatório 
dos danos causados anteriormente, como a dificuldade de buscar atendimento 
odontológico. 

Palavras-chaves: tratamento odontológico, ansiedade, medo. 
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Introdução: Dor orofacial é toda a dor associada a tecidos moles e 
mineralizados (pele, vasos sanguíneos, ossos, dentes, glândulas ou músculos) 
da cavidade oral e da face. Tem como principais fontes de dor: problemas 
odontogênicos, cefaleias, patologias neurogênicas, dores musculoesqueléticas, 
dores psicogênicas, câncer, infecções, fenômenos autoimunes e trauma tecidual 
Esta quando presentes, pode levar a um estresse psicológico no paciente e a 
técnica da acupuntura tem como um dos objetivos o alívio das dores através da 
inserção de agulhas. A acupuntura faz parte da medicina tradicional Chinesa, 
sendo um método que visa prevenir e/ou tratar a dores por meio da inserção de 
agulhas em diferentes locais anatômicos do corpo. Objetivo: O presente 
trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca da 
efetividade do uso da técnica acupuntural no manejo da dor orofacial. 
Metodologia: Foi realizado uma busca na base de dados da PubMed, Scielo e 
BVS, utilizando os seguintes descritores: acupuntura, dor orofacial e 
agulhamento seco. Como critérios de inclusão foram selecionados artigos com 
texto completos, entre o período de 2015 a 2020, em inglês ou português. Todos 
apresentando em sua conclusão concordância com o objetivo do trabalho e ter 
a acupuntura, em seu estudo, como único método de tratamento da dor orofacial. 
Resultado: Nessa revisão observou-se que a dor miofascial é o segundo tipo de 
dor orofacial mais comum, sendo esta condição frequentemente associada com 
desordens da articulação temporomandibular, a qual envolve a área 
periauricular, músculos da mastigação e estruturas adjacentes. É estimado que 
33% das pessoas tenham sintomas em face e músculos mastigatórios. A 
acupuntura visando o trigger point primário miofascial é efetivo no alívio da dor 
muscular. No entanto, a manipulação repetida e intensa das agulhas 
acupunturais podem causar um dano excessivo e aumentar a nocicepção 
inflamatória nas fibras musculares esqueléticas. Conclusão: Com essa revisão 
ficou claro que a dor é uma condição que prejudica fisicamente e mentalmente 
o ser humano, e que o tratamento acupuntural, que apresenta efeito analgésico, 
é uma opção útil para seu alívio. Em dores de origem orofacial, a acupuntura tem 
se mostrado funcional no alívio da dor, porém não elimina sua causa. Mesmo 
assim, essa técnica é relatada como eficaz tendo como principal vantagem a 
indução endógena de moduladores da dor diminuindo, portanto, os efeitos 
colaterais. 
 
Palavras-chave: Acupuntura, Dor orofacial, Agulhamento Seco 
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Introdução: O bruxismo é um distúrbio estereotipado da musculatura da 

mastigação provocado por alterações mediadas pelo sistema nervoso. Esse 

quadro multifatorial pode ocorrer durante o período diurno ou noturno, além de 

desencadear desordens como disfunções temporomandibulares, abrasões 

dentárias e hipertrofia do músculo masseter. A toxina botulínica do tipo A (BoNT- 

A), com sua função de inibição neuromuscular, é considerada como uma das 

formas de tratamento, devido a sua capacidade de ocasionar o relaxamento 

muscular e interferir na atividade do bruxismo. Apesar da BoNT-A parecer uma 

opção satisfatória, a literatura ainda não se mostra clara quanto à eficácia dessa 

terapêutica5. Objetivo: Analisar, por meio da bibliografia científica, trabalhos que 

descreviam a possível eficácia da aplicação da BoNT-A como modalidade de 

tratamento do bruxismo. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica por 

meio do banco de dados eletrônicos (PubMed), utilizando-se dos seguintes 

descritores em inglês: “botullinum toxin”, “bruxism” e “treatment”, com o uso dos 

estudos mais recentes a partir de 2015. Episódios de bruxismo e dor, alterações 

oclusais e tratamento alternativo com BoNT-A foram estabelecidos como tópicos 

norteadores. Os artigos que não mencionavam esses aspectos foram excluídos 

do estudo. Além disso, foram consideradas apenas pesquisas realizadas com 

seres humanos. Resultados: A amostra do estudo foi composta por dezoito 

artigos, sendo quatro destes inconclusivos quanto a real eficácia da BoNT-A 

como tratamento do bruxismo. Quanto à diminuição dos episódios de bruxismo, 

sete estudos apontaram a eficácia do tratamento, enquanto dois estudos 

assinalaram apenas a redução de sintomas. Em relação à dor, quatro artigos 

apontaram a minimização desse sintoma. Dois estudos observaram alterações 

oclusais positivas com o uso da BoNT-A e três apontaram tal substância como 

um tratamento alternativo. Um artigo demonstrou preocupação com alterações 

nos côndilos, em estruturas musculares e desenvolvimento da osteopenia. Por 

fim, a maioria dos estudos citou que as aplicações realizadas na região do 

masseter contribuíram para a diminuição da hipertrofia desse músculo e dos 

quadros de bruxismo. Conclusão: Apesar da maioria dos estudos retratarem 

aspectos positivos da BoNT-A como agente minimizador de possíveis sintomas 

e consequências do bruxismo, faz-se necessário o desenvolvimento de mais 

pesquisas que comprovem sua eficácia terapêutica. 

Descritores: Botulinum Toxins, Type A; Bruxism; Therapeutics. 
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Introdução: Disfunção Temporomandibular (DTM) é um conjunto de distúrbios 
que envolvem os músculos mastigatórios, articulação temporomandibular (ATM) 
e estruturas associadas. Diversos tratamentos podem ser instituídos, iniciando 
com a terapia de aconselhamento, que é uma importante forma de tratamento 
no caso de pacientes com DTM pelo fato de ser um meio onde o paciente pode 
aprender sobre a etiologia e possíveis efeitos nocivos da DTM, hábitos 
parafuncionais, importância de exercícios físicos, não ingestão de cafeína à 
noite, postura corporal e boa qualidade de sono. Objetivos: Demonstrar a 
importância da terapia do aconselhamento na DTM. Metodologia: Foi realizada 
uma pesquisa nas bases de dados em saúde: LILACS, Scielo, Pubmed no 
período de 2011 a 2019 com os seguintes descritores: DTM, aconselhamento, 
dor. Foram considerados dissertações e artigos em português, inglês e 
espanhol, sendo considerados 4 dissertações e 12 artigos. Resultados: Como 
resultado, o aconselhamento procura fornecer elementos de desenvolvimento 
pessoal, permitindo ao indivíduo mudar atitudes, comportamento ou percepção 
de uma determinada situação problemática, facilitando as decisões mais 
apropriadas entre as opções disponíveis em qualquer momento. Conclusão: 
Conclui-se que uma anamnese completa é necessária para o estabelecimento 
do diagnóstico em DTM, onde a abordagem biopsicossocial deve ser 
considerada, considerando o papel que os fatores emocionais e 
comportamentais podem ter em sua etiologia. O tratamento deve ser 
multidisciplinar e iniciar com terapias reversíveis como a terapia de 
aconselhamento em prol da qualidade de vida dos pacientes. 

Palavras-chave: Temporomandibular Joint Disorders, Counseling, 
Therapeutics. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



272 
 

TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES 

PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A RADIOTERAPIA 

José Hiago Viana da Silva²; Wellington Gabriel Silva de Almeida¹; Lucas 

Dantas Pereira¹.  

¹ Acadêmico do Curso de Odontologia/UERN 
² Cirurgião-Dentista; Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

  
Introdução: A mucosite oral é um dos efeitos colaterais mais comuns do 
tratamento antineoplásico. É encontrada em aproximadamente 40% dos 
pacientes que recebem a quimioterapia e em 100% dos indivíduos em 
radioterapia de cabeça e pescoço. Pode ser definida como uma condição 
inflamatória da mucosa que se manifesta através de eritema, ulceração, 
hemorragia, edema e dor. Muitas vezes, em decorrência de sua morbidade, o 
tratamento antineoplásico é alterado ou suspenso, interferindo 
consequentemente no controle tumoral e na sobrevida do paciente. Objetivo: 
Investigar por meio da revisão da literatura, os cuidados odontológicos referentes 
ao tratamento dessas ulcerações em indivíduos pediátricos sob tratamento 
radioterápico. Metodologia: Realizou-se buscas nas bases de dados: PubMed, 
LILACS, e Scielo, por meio dos descritores: Mucosite, Radioterapia e Crianças. 
Os critérios de inclusão utilizados foram: em língua portuguesa, espanhola e 
inglesa, disponíveis online abordando o tema principal, com um intervalo de 
tempo dos últimos dez anos. Foi obtido ao final da pesquisa o total de 07 estudos 
base encontrados. Resultados: Foi identificado uma variedade de tratamentos 
que minimizam as lesões ulcerativas, a grande maioria utilizando géis tópicos a 
base de benzocaína. Contudo, dois novos métodos tem se destacado na 
literatura, a terapia com laser de baixa intensidade, na qual promove a 
aceleração do metabolismo celular, epitelização da mucosa e analgesia local, e 
a crioterapia, em que se torna interessante por ser de baixo custo e também por 
evitar o surgimento de novas mucosite. Conclusão: A literatura consultada 
revela que apesar de se ter muitos estudos, ainda não há um padrão ouro 
adotado para esse tipo de tratamento, porém, os novos tratamentos como os 
citados acima, são eficazes e demonstram que há melhora da qualidade de vida 
dos pacientes, sobretudo as dores, deixando-os aptos a prosseguir com o 
tratamento oncológico.   

Palavras chaves: Mucosite; Radioterapia; Criança. 
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INTRODUÇÃO: A doença periodontal é uma doença inflamatória crônica 

multifatorial causada pela disbiose entre microbiota e hospedeiro, que leva a 

destruição progressiva dos tecidos de suporte do dente. Com a presença do 

biofilme associado à susceptibilidade do hospedeiro, uma inflamação crônica 

promove a ativação da resposta inflamatória através de múltiplos mecanismos. 

Dessa forma, surge a hipótese de que essas infecções possam influenciar a 

saúde geral e algumas doenças sistêmicas. OBJETIVO: Este trabalho teve 

como objetivo realizar uma revisão de literatura a fim de verificar a associação 

entre a doença periodontal e as doenças cardiovasculares. MÉTODOS: Foi 

realizada busca em artigos científicos indexados nos bancos de dados da Scielo 

e do PubMed, utilizando as palavras-chave: periodontia; cardiopatias; 

odontologia; cardiologia. RESULTADOS: Estudos mostram que pacientes com 

cardiopatias coronarianas possuem saúde dentária significativamente pior do 

que os pacientes com boca saudável. Uma possível associação entre doença 

periodontal e infarto do miocárdio, também, foi verificada, uma vez que pode 

aumentar o nível de fibrinogênio do plasma e o número de células brancas, que 

podem promover aterosclerose, trombose e isquemia do miocárdio. 

CONCLUSÃO: Diante da revisão realizada, pudemos verificar que o tratamento 

periodontal adequado, pode eliminar, em parte, os riscos às cardiopatias.  

PALAVRAS-CHAVE:  Periodontia; Cardiopatias; Odontologia. 
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Introdução: O Câncer de Cabeça e Pescoço (CCP) tem mostrado prevalência 
crescente no mundo. Só no ano de 2018 as estimativas foram de cerca de 1,5 
milhões de novos casos. Suas localizações perpassam a cavidade oral, 
orofaringe, nasofaringe, laringe, glândulas salivares e tireoide. É descrito como 
uma neoplasia de etiologia multifatorial, destacando-se agentes pré-oncológicos 
como: tabagismo, etilismo, exposição ao sol, hereditariedade e, mais 
recentemente, constatou-se que alguns casos de CCP possuem associação ao 
Papilomavírus Humano. O HPV é uma das ISTs mais comuns no mundo, possui 
papel estabelecido na carcinogênese genital e anal, e mais recentemente tem-
se verificado uma associação entre a infecção viral e o carcinoma de células 
escamosas de cabeça e pescoço, com incidência preferencial na orofaringe. 
Objetivos: Verificar a relação entre o HPV e o desenvolvimento de CCP, 
conhecendo suas características e particularidades, buscando revelar o papel 
instalador e potencializador do vírus, assim como seu mecanismo de 
carcinogenicidade. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, onde se 
buscou artigos científicos mais atualizados sobre o tema, nas bases de dados 
PUBMED e BVS com os descritores: câncer de cabeça e pescoço AND HPV. 
Resultados: Com base nos estudos, identificou-se uma proporção crescente de 
casos de CCP relacionados ao HPV, que diferem dos outros casos não 
relacionados, tendo maior incidência em pessoas mais jovens, do sexo 
masculino, não fumantes e etilistas, e que podem apresentar algum tipo de 
comportamento sexual de risco. Dentre todos os sorotipos, o HPV 16 é o que 
mais se destaca na ocorrência dessas neoplasias, que podem ser induzidas 
devido à supressão de oncoproteínas pela integração do DNA viral na célula 
hospedeira. Além disso, observou-se também que a presença da infecção ativa 
pelo HPV resulta em significativa melhora na resposta do organismo ao 
tratamento da neoplasia e aumenta a sobrevida dos pacientes, em comparação 
aos cânceres não associados ao vírus. Conclusão: As lesões neoplásicas de 
Cabeça e Pescoço são geralmente detectadas tardiamente por serem muitas 
vezes assintomáticas. Por esse motivo, o diagnóstico precoce influencia 
diretamente no prognóstico do paciente. Portanto, a importância do 
reconhecimento das lesões pré-cancerígenas encontra-se na identificação dos 
fatores de risco ao qual o indivíduo está exposto e na possibilidade da prévia 
atuação. 

Palavras-chave: Câncer de cabeça e pescoço, HPV, oncologia. 
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1234Graduandos em Odontologia, Departamento de Odontologia de Lagarto, 
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Introdução: O herpes vírus humano é uma família de vírus que tem como 
hospedeiro, unicamente, o homem e pode ser transmitido através da troca de 
secreções orais e fluidos corpóreos. Tal vírus tem como característica marcante 
o fato de permanecer no organismo, após a primo-infecção, durante toda a vida 
com períodos de latência e recidivas dependendo de cada pessoa. Além disso, 
o herpes vírus está, comumente, envolvidos em infecções orais, tais como: 
gengivoestomatite herpética e mononucleose infecciosa. Objetivos:  Relatar as 
consequências do Herpes vírus humano (HHV) à cavidade oral através de uma 
revisão da literatura. Metodologia: Foram consultados, nos bancos de dados 
MedLine e SciELO, artigos dos últimos 9 anos. Resultados: Os vírus do herpes 
simples (HSV-1 e HSV-2) faz parte dos subtipos do HHV, sendo que a infecção 
por tal subtipo pode desenvolver mal-estar, febre, irritabilidade, náuseas, 
gengivoestomatite herpética primária (GEHA), herpes labial recorrente e herpes 
intraoral recorrente. A GEHA tem como início de manifestação clínica o 
surgimento de pequenas vesículas claras e uniformes, as quais se rompem e 
formam úlceras rasas, tornando a gengiva edemaciada, dolorosa e eritematosa. 
A herpes labial recorrente apresenta início súbito, geralmente após sensação de 
dormência, prurido, pontadas, dor e ardência nos lábios.  O herpes intraoral 
apresenta vesículas rasas, irregulares, sendo constituídas do agrupamento de 
erosões que podem coalescer. Além disso, o HHV, através do subtipo Epstein-
Barr (HHV-4), causa a MONONUCLEOSE INFECCIOSA, o qual tem como 
manifestação oral patéquias distribuídas por várias regiões da boca. Ademais, 
outros subtipos podem apresentar manifestações orais, mas menos comuns. 
Conclusão: Desse modo, conclui-se que o Herpes Vírus pode apresentar 
diversas patologias que compromete a saúde bucal do ser humano e, portanto, 
é importante que o cirurgião dentista conheça bem as características da infecção 
por esse vírus para que possa fazer o diagnóstico da doença a fim de que possa 
ser ofertado o melhor tratamento para o paciente e para evitar que a propagação 
do vírus.  

Palavras-chave: Herpes Simples; Doenças Transmissíveis; Manifestações 
Bucais. 
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TRATAMENTO INTERCEPTATIVO DE PACIENTE CLASSE II 

ESQUELÉTICA POR MEIO DE PLACA DE AVANÇO 

MANDIBULAR.  

Daniel Carlos Barbosa Patrocínio 1 Victor Vinícius Batista dos Santos 2 

Samara Crislâny Araújo de Sousa 3 Lucas Fernandes Gomes 4 José 

Henrique de Araújo Cruz 5 Bruno Firmino de Oliveira 6 

 

Graduandos em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande- 

nieldaniel00@gmail.com  

Pós-graduando em Ortodontia pela FUNORTE Núcleo Campina Grande-  

6- Pós-graduando em Ortodontia pelo Instituto de Odontologia das Américas - IOA Campina 

Grande 

Introdução: 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 por finalidade 
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, 09 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. 
Conclusão: A abordagem interceptativa através 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. 
 

Palavras chaves: Ortodontia interceptora, Avanço mandibular, Má oclusão de 

Angle Classe II. 
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DESTRUIÇÃO DO GLOBO OCULAR POR MIÍASES 

 

Frederico Marcio Varela Ayres de Melo Junior¹; Bruna Heloísa Costa Varela Ayres de Melo²; 
Julia de Souza Beck³; Victor Leonardo Mello Varela Ayres de Melo⁴; Ricardo Eugenio Varela 
Ayres de Melo⁵. 

¹Acadêmico do curso de Odontologia da UNINASSAU – Rio Grande do Norte 

 ²Acadêmica do curso de Odontologia da UNIFACEX – Rio Grande do Norte 

³Acadêmica do curso de Odontologia da UNINASSAU – Rio Grande do Norte 

⁴Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 

 ⁵Coordenador do curso de especialização de cirurgia e traumatologia buco maxilo facial da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Introdução: A miíase pode ser definida como uma zoodermatose causada pela 
presença de larvas de moscas em órgãos e tecidos do homem ou outros animais 
vertebrados, onde se nutrem e evoluem como parasitos. Habitualmente, não 
ultrapassa alguns centímetros de diâmetro, podendo acometer os olhos e 
cavidades naturais. Más condições de higiene associadas a ferimentos 
contribuem para que as moscas depositem seus ovos e se desenvolvam. 
Embora a ocorrência da miíase em cavidade orbitária seja rara, o seu 
conhecimento é importante para a eventualidade do cirurgião-dentista em se 
deparar na prática com um caso desta infestação. Relato de Caso: Paciente de 
64 anos de idade, do gênero masculino, leucoderma, procurou o serviço de 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do Hospital da Restauração 
apresentando lesão localizada na região supra-orbitária. O paciente relatou, 
durante a anamnese, ter conhecimento da lesão há 14 dias. Ao exame clínico 
observou-se destruição do globo ocular direito, necrose nos tecidos 
periorbitários, destruição parcial do assoalho da órbita e dos ossos nasais, com 
presença de prurido, odor fétido e edema. O tratamento a princípio foi a retirada 
das larvas e debridamento dos tecidos desvitalizados, limpeza e curativo. 
Posteriormente, foi realizado o procedimento de curetagem do seio maxilar 
direito. O procedimento cirúrgico aconteceu sem demais intercorrências e o pós-
operatório transcorreu dentro dos padrões da normalidade e sem queixas do 
paciente. O paciente foi acompanhado durante 7, 15, 30, 90 e 120 dias pelo 
serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do Hospital da 
Restauração onde confirmou-se uma ótima recuperação da funcionalidade e 
estética. Considerações finais: Conclui-se então que, é necessário a 
higienização das lesões em cavidades do organismo para que não sejam 
infectadas por larvas de moscas e consequentemente por miíases. Quando 
decorrente de um trauma de face sem tratamento, deve ser observada com 
cautela. O comprometimento dos tecidos periorbitários por cirurgia, tumores, 
infecções ou isquemia podem predispor à miíase, uma vez que as moscas se 
alimentam de exsudatos, sangue, secreções e tecido em decomposição. 

Palavras-chave: larvas; miíase; mosca. 
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DOENÇA CUTÂNEA DE VON RECKLINGHAUSEN 

Frederico Marcio Varela Ayres de Melo Junior¹; Bruna Heloísa Costa Varela Ayres de Melo²; 
Julia de Souza Beck³; Victor Leonardo Mello Varela Ayres de Melo⁴; Ricardo Eugenio Varela 
Ayres de Melo⁵. 

¹Acadêmico do curso de Odontologia da UNINASSAU – Rio Grande do Norte 

²Acadêmica do curso de Odontologia da UNIFACEX – Rio Grande do Norte 

³Acadêmica do curso de Odontologia da UNINASSAU – Rio Grande do Norte 

 ⁴Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 

⁵Coordenador do curso de especialização de cirurgia e traumatologia buco maxilo facial da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Introdução: A neurofibromatose também chamada Molluscum fibrosum ou 
Doença Cutânea de Von Recklinghausen segue um modo de transmissão 
dominante autossômico, é hereditária e pode afetar várias gerações. Sua 
etiologia é desconhecida, mas atualmente acredita-se que os neurofibromas são 
derivados das Células de Schwann. Pelo menos oito formas de 
neurofibromatose têm sido reconhecidas, porém a forma mais comum é a 
neurofibromatose tipo I que caracteriza-se por neurofibromas, schwannomas do 
nervo auditivo, gliomas do nervo óptico, meningiomas, nódulos 
hiperpigmentados da íris (Nódulos de Lisch) e máculas cutâneas 
hiperpigmentadas (manchas café com leite). Relato de caso: Paciente do 
gênero masculino, 64 anos de idade, leucoderma, procurou o Serviço de Cirurgia 
e Traumatologia Buco Maxilo Facial da Universidade Federal de Pernambuco. A 
sua queixa principal foi a mobilidade dentária nos incisivos inferiores, devido a 
periodontite avançada. No exame clínico, o mesmo apresentou-se pigmentações 
cutâneas e massas multilobulares generalizadas, pedunculadas, de tamanho 
variado na pele, principalmente em região torácica e dorsal e Nódulos de Lisch. 
Considerações finais: Não há tratamento satisfatório para a neurofibromatose. 
As lesões podem ser excisadas cirurgicamente, porém grande número usual 
afasta tentativa cirúrgica além daquelas realizadas por razões cosméticas nas 
superficiais expostas. 
Palavras-chave: neurofibromatose; nódulos de lisch; pigmentações. 
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IMPACTOS DA DOENÇA PERIODONTAL NA QUALIDADE DE 

VIDA 

Caio Pereira da Trindade¹, Luara Thaina Ferreira Nascimento¹, Regio Pereira 

Maia¹; Stefhany Layanne Dantas Alves ¹, Yunes Araujo Silva¹, ².  

¹ Acadêmica Universidade Potiguar _ UnP (Natal/RN)  

 

Introdução: A doença periodontal se caracteriza como um conjunto de 

condições inflamatórias de origem bacteriana, que começa afetando os tecidos 

moles (Gengivite) podendo evoluir para a absorção do osso alveolar 

(Periodontite), levando a perda do elemento dentário. É agravada quando a 

higiene bucal é negligenciada. O biofilme dentário é o agente etiológico primário, 

podendo ser supra ou sub-gengival. Essas alterações provenientes das doenças 

periodontais causam modificações significativas no padrão funcional do sistema 

estomatognático, prejudicando algumas funções, como por exemplo, a fala e a 

mastigação. O trabalho objetiva apresentar um caso clínico de um paciente 

portador de doença periodontal avançada. Relato de caso: Paciente A.S., sexo 

masculino, 47 anos, morador da cidade de Natal-RN compareceu a clínica 

odontológica da UNP com graves problemas periodontais. Na anamnese relatou 

que não comparecia ao dentista há mais de dois anos, por não conseguir acesso 

na UBS de seu bairro. Não era usuário de nenhum medicamento e não possuía 

doença sistêmica. Sua principal queixa estava ligada a dificuldade durante a 

mastigação e articulação das palavras. No exame clínico o paciente apresentou 

elementos dentários cariados, elementos perdidos por cárie, mobilidade dentária 

grau 3 no elemento 21 e cálculo dentário em todos os dentes. Também foi 

observado, por mio da sondagem periodontal, o quadro de gengivite, recessão 

gengival com exposição radicular em quase todos os elementos dentários e PSR 

código 3 (bolsas de 4 a 5mm). O tratamento para este paciente consistiu em 

orientação de higiene bucal, raspagem supra-gengival e sub-gengival em todos 

os sextantes, profilaxia e antibioticoterapia com Amoxicilina 500mg de 8 em 8 

horas durante 7 dias. Foi perceptível uma evolução na melhora do hálito, a 

colaboração do paciente com a remoção mecânica do biofilme e diminuição do 

sangramento gengival. Considerações finais: O diagnóstico fundamentou-se 

nos achados clínicos radiográficos, bem como na avaliação do possível 

comprometimento periodontal familiar. É importante destacar a importância de 

um tratamento precoce e da sensibilização do paciente sobre o seu papel no 

prognóstico do quadro clínico. 

Palavas-chaves: Doenças periodontais; Gengivite; Periodontite 
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GRANULOMA PIOGÊNICO - CASO CLÍNICO 
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Tássia Tamara Pedroza Vieira Queiroz3 Ana Karoliny Oliveira Cruz4 

Ramon Targino Firmino5 Amanda Katarinny Goes Gonzaga6  

 

Introdução: O granuloma piogênico é um tipo de lesão reacional, sendo 
comumente relacionado a fatores irritantes locais, tais como trauma, 
restaurações com margens irregulares e acúmulo de placa. Indivíduos do gênero 
feminino e na segunda década de vida são, geralmente, mais acometidos. 
Objetivo: Relatar as condutas clínica e cirúrgica de caso clínico de granuloma 
piogênico. Relato de caso: Paciente do gênero feminino, feoderma, 31 anos, 
compareceu à Unidade Básica de Saúde da Família localizada no município de 
Caturité - Paraíba, queixando-se de uma elevação na gengiva com tempo de 
evolução de, aproximadamente, 20 dias. Ao exame clínico, observou-se uma 
lesão exofítica, irregular e de coloração rosa-amarelada na região gengival 
adjacente ao dente 23. Diante dos achados clínicos, o tratamento proposto 
envolveu a realização de uma biópsia excisional e encaminhamento do 
espécime para o exame histopatológico, o qual confirmou a hipótese clínica de 
granuloma piogênico. O período pós-operatório transcorreu sem intercorrências. 
Considerações finais: O granuloma piogênico é uma lesão proliferativa não 
neoplásica e que faz diagnóstico diferencial com outras lesões benignas da 
cavidade oral, apresentando um bom prognóstico quando bem conduzido. No 
presente relato, não foi observado sinal de recidiva. 

Palavras-chave: Granuloma Piogênico. Hormônios. Citopatologia.   
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EVOLUÇÃO DA EROSÃO DENTÁRIA EM 10 ANOS: RELATO DE 
CASO 

Autores: Vinícius Furlan¹, Kethlen Pinzon de Oliveira¹, Berenice Barbachan¹, 
Clarissa Fatturi Parolo¹ 

1- Faculdade de Odontologia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Introdução: A erosão dentária é definida como uma perda irreversível de 
tecido duro dentário causada por um processo químico sem envolvimento 
bacteriano. Este processo é associado ao contato dos elementos dentários com 
um ambiente ácido, podendo ter origem intrínseca ou extrínseca. Um exemplo 
de fator intrínseco associado a ocorrência de erosão dentária é a Doença do 
Refluxo Gastro-Esofágico (DRGE). Os sinais clínicos da erosão podem variar 
desde uma perda mínima de esmalte superficial até a exposição parcial ou 
completa de dentina. Por isso, é importante atentar para os sinais iniciais e 
realizar o diagnóstico diferencial com outros desgastes dentais, como abrasão e 
atrição, que são resultantes de fenômenos físicos e mecânicos. Relato de Caso: 
Este trabalho apresenta o relato de um caso retrospectivo de uma paciente de 
37 anos atendida na Faculdade Odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (FO-UFRGS) com diagnóstico clínico de erosão dentária de causa 
intrínseca (DRGE), em que o diagnóstico tardio fez com que a paciente tivesse 
perdas de estrutura dentária irreversíveis. Através de um registro fotográfico 
realizado 10 anos antes, pode-se observar a evolução da erosão dentária. Nos 
exames iniciais realizados em consulta na clínica odontológica da FO-UFRGS, 
vinte e dois dentes apresentaram diversos graus de desgaste característicos de 
processo erosivo. Segundo relato da paciente, ela procurou atendimento em 
diferentes profissionais, os quais sempre atribuíram esses desgastes ao 
bruxismo. A hipótese é de que o componente erosivo também esteve presente 
durante este tempo, potencializando o desgaste promovido pela atrição. 
Considerações finais: O diagnóstico bem realizado pelo cirurgião-dentista e o 
encaminhamento do paciente aos profissionais que procederão o tratamento da 
origem do problema são essenciais para o futuro da condição de saúde bucal de 
pacientes com esta condição. Além disso, atentar para importância de um olhar 
voltado para a integralidade destes pacientes e não somente para o ponto de 
vista clínico e tecnicista da odontologia possibilita o atendimento humanizado e 
um tratamento mais resolutivo. Esse relato auxiliará cirurgiões-dentistas e 
profissionais da saúde a um melhor diagnóstico e condução mesmo em presença 
de processo erosivo inicial. 

Palavras-chave: Erosão Dentária, Cirurgião-Dentista, Diagnóstico 
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1- Faculdade de Odontologia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Introdução: A erosão dentária é definida como uma perda irreversível de 
tecido duro dentário causada por um processo químico sem envolvimento 
bacteriano. Este processo é associado ao contato dos elementos dentários com 
um ambiente ácido, podendo ter origem intrínseca ou extrínseca. Um exemplo 
de fator intrínseco associado a ocorrência de erosão dentária é a Doença do 
Refluxo Gastro-Esofágico (DRGE). Os sinais clínicos da erosão podem variar 
desde uma perda mínima de esmalte superficial até a exposição parcial ou 
completa de dentina. Por isso, é importante atentar para os sinais iniciais e 
realizar o diagnóstico diferencial com outros desgastes dentais, como abrasão e 
atrição, que são resultantes de fenômenos físicos e mecânicos. Relato de Caso: 
Este trabalho apresenta o relato de um caso retrospectivo de uma paciente de 
37 anos atendida na Faculdade Odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (FO-UFRGS) com diagnóstico clínico de erosão dentária de causa 
intrínseca (DRGE), em que o diagnóstico tardio fez com que a paciente tivesse 
perdas de estrutura dentária irreversíveis. Através de um registro fotográfico 
realizado 10 anos antes, pode-se observar a evolução da erosão dentária. Nos 
exames iniciais realizados em consulta na clínica odontológica da FO-UFRGS, 
vinte e dois dentes apresentaram diversos graus de desgaste característicos de 
processo erosivo. Segundo relato da paciente, ela procurou atendimento em 
diferentes profissionais, os quais sempre atribuíram esses desgastes ao 
bruxismo. A hipótese é de que o componente erosivo também esteve presente 
durante este tempo, potencializando o desgaste promovido pela atrição. 
Considerações finais: O diagnóstico bem realizado pelo cirurgião-dentista e o 
encaminhamento do paciente aos profissionais que procederão o tratamento da 
origem do problema são essenciais para o futuro da condição de saúde bucal de 
pacientes com esta condição. Além disso, atentar para importância de um olhar 
voltado para a integralidade destes pacientes e não somente para o ponto de 
vista clínico e tecnicista da odontologia possibilita o atendimento humanizado e 
um tratamento mais resolutivo. Esse relato auxiliará cirurgiões-dentistas e 
profissionais da saúde a um melhor diagnóstico e condução mesmo em presença 
de processo erosivo inicial. 

Palavras-chave: Erosão Dentária, Cirurgião-Dentista, Diagnóstico 
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PLASTIA GENGIVAL PARA FINS ESTÉTICOS: RELATO DE 
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Kananda Leticia Alves Camelo¹, Alana Ghiotto Gonçalves¹, Everardo de 

Lucena Alves Neto¹, Laura Beatriz Coelho Costa¹, Aretha Heitor Verissimo². 

¹Acadêmicos do Curso de Odontologia da UNP- NATAL/RN. 

²Docente do Curso de Odontologia da UNP- NATAL/RN. 

Introdução: A presença de um “sorriso gengival” aparente pode proporcionar 

grande insatisfação por parte do paciente, afetando diretamente sua vida 

pessoal, social e profissional. Tal condição pode ter etiologias diferentes e o 

sucesso do tratamento está diretamente relacionado a um correto diagnóstico, 

plano de tratamento adequado e colaboração do paciente. O presente trabalho 

tem como objetivo relatar um caso de correção do sorriso gengival, através da 

gengivectomia associada à gengivoplastia. Relato de caso: Paciente sexo 

masculino, compareceu a clínica odontológica insatisfeito com o seu sorriso 

devido à exposição excessiva da gengiva, sendo planejado a plastia gengival. 

Antes do procedimento cirúrgico realizou-se anamnese detalhada, exames 

radiográficos periapicais e profundidade de sondagem, comprovando o status de 

saúde periodontal. O procedimento foi iniciado com anestesia local, orientação 

da linha de incisão, deslocamento e remoção do tecido gengival, rebatimento do 

tecido gengival, osteotomia, e posterior sutura. Foi realizado acompanhamento 

e orientações pós cirúrgicos. A técnica escolhida foi planejada previamente e 

explicada ao paciente, respeitando os princípios da odontologia e a decisão do 

paciente, superando as expectativas ao final do tratamento propiciando estética 

com aparência natural contribuindo para a beleza do sorriso. Considerações 

finais: O sucesso do tratamento da plastia gengival depende de um correto 

diagnóstico, onde o cirurgião-dentista deve possuir conhecimentos sobre a 

anatomia do periodonto, relação entre os lábios, dentes e tecido gengival, com 

isso, devolvendo a harmonia do sorriso.  

 

Palavras- Chave: Dentistry. Gingivectomy. Periodontal health. 
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TRATAMENTO DE FRATURA MANDIBULAR COM LAG SCREW: 
RELATO DE CASO 

Karolina Braga Costa¹*, José Carlos Garcia de Mendonça2, Gustavo Silva 
Pelissaro3, Janayna Gomes Paiva Oliveira3, Maísa de Oliveira Aguillera4, Ellen 
Cristina Gaetti Jardim5 

¹Acadêmico do curso de odontologia da UFMS - FAODO, Campo Grande/MS. 

2Coordenador da Residência em CTBMF da Faculdade de Odontologia e 
HUMAP – UFMS, Campo Grande/MS. 

3Preceptor(a) da Residência em CTBMF da Faculdade de Odontologia e 
HUMAP – UFMS, Campo Grande/MS. 

4Residente em CTBMF da Faculdade de Odontologia e HUMAP – UFMS, 
Campo Grande/MS. 

5Tutora da Residência em CTBMF da Faculdade de Odontologia e HUMAP – 
UFMS, Campo Grande/MS. 

Introdução: Entre as variadas lesões maxilofaciais, as fraturas 
mandibulares são comumente encontradas e tratadas. As principais causas 
incluem os acidentes automobilísticos e as agressões físicas. Dentre as diversas 
formas de tratamento, o sistema lag screw, baseado no conceito de compressão 
óssea, produzindo uma pressão constante ao longo do fragmento fraturado 
imobilizando-o, mostra-se como uma alternativa viável à osteossíntese com 
placas de titânio. Essa técnica é frequentemente empregada em fraturas da 
região anterior da mandíbula assim como fraturas oblíquas na região de corpo e 
ângulo mandibular. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 38 anos de 
idade que procurou o Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do 
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, com histórico de agressão 
física. À anamnese, relatou ser usuária de drogas (maconha), etilista, não 
possuir comorbidades sistêmicas ou alergias. Clinicamente apresentou edema 
em região submandibular do lado esquerdo, ausência de equimose e crepitação, 
dificuldade na abertura de boca, queixas álgicas à palpação, e presença de 
degrau no corpo mandibular esquerdo e abaulamento ipsilateral. O exame 
tomográfico evidenciou fratura oblíqua de corpo mandibular do lado esquerdo. 
Diante dos dados clínicos e imaginológico foi realizado procedimento cirúrgico 
sob anestesia geral com acesso intrabucal, sendo a osteossíntese efetuada por 
meio de três parafusos de titânio pela técnica lag screw. Controle pós-operatório 
mostrou a região do acesso com bom aspecto cicatricial, paciente sem dor, 
ausência de infecção local, abertura de boca restaurada, oclusão satisfatória e 
relato de alteração de sensibilidade do lábio inferior esquerdo oriunda do próprio 
do trauma com rompimento do nervo alveolar inferior esquerdo, fato confirmado 
na cirurgia. Conclusão: A fixação de fratura mandibular utilizando lag screw é 
apropriada nos casos de fraturas transversas mostrando-se indicada sobretudo 
em fraturas mandibulares. Este trabalho revela que a osteossíntese pela técnica 
descrita é altamente efetiva quando bem indicada e executada corretamente.  
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Palavras-chave: Mandíbula. Fixação Interna de Fraturas. Parafusos ósseos.  

 
 

OSTEOSSÍNTESE A FIO DE AÇO DO ÂNGULO MANDIBULAR E 
BLOQUEIO MAXILO-MANDIBULAR: RELATO DE CASO 

Karolina Braga Costa¹*, José Carlos Garcia de Mendonça2, Janayna Gomes 
Paiva Oliveira3, Gustavo Silva Pelissaro3, Maísa de Oliveira Aguillera4, Ellen 
Cristina Gaetti Jardim5 

¹Acadêmico do curso de odontologia da UFMS - FAODO, Campo Grande/MS. 

2Coordenador da Residência em CTBMF da Faculdade de Odontologia e 
HUMAP – UFMS, Campo Grande/MS. 

3Preceptor(a) da Residência em CTBMF da Faculdade de Odontologia e 
HUMAP – UFMS, Campo Grande/MS. 

4Residente em CTBMF da Faculdade de Odontologia e HUMAP – UFMS, 
Campo Grande/MS. 

5Tutora da Residência em CTBMF da Faculdade de Odontologia e HUMAP – 
UFMS, Campo Grande/MS. 

Introdução: A mandíbula é um dos ossos mais acometidos pelo trauma facial 
em virtude de sua projeção anteriorizada. Entre as principais causas estão os 
acidentes de trânsito, as agressões físicas, as quedas e as lesões desportivas, 
com prevalência no sexo masculino. Uma das técnicas descritas na literatura 
para o manejo dessas fraturas, é a osteossíntese com fio de aço, classificada 
como fixação interna não rígida, necessitando de fixação maxilo-mandibular para 
manter a estabilidade no período de recuperação pós-cirúrgica. Relato do caso: 
Paciente do sexo masculino, 24 anos de idade, procurou o Serviço de Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Maria Aparecida 
Pedrossian, com histórico de queda de bicicleta há quinze dias com trauma na 
região de mandíbula esquerda, apresentando dificuldade de abertura bucal, 
edema importante em região de ângulo mandibular esquerdo, queixas álgicas à 
palpação na mesma região, trismo e processo infeccioso local. O exame 
tomográfico evidenciou fratura de ângulo da mandíbula no lado esquerdo. Iniciou 
o tratamento com antibioticoterapia e posterior drenagem de abscesso sob 
anestesia local associado a redução incruenta da fratura com barra de erich e 
bloqueio maxilo-mandibular também sob anestesia local. Sob anestesia geral, 
após melhora de abertura bucal assim como sintomatologia e exame 
laboratoriais,  foi realizado procedimento cirúrgico abordando os segmentos 
fraturados por acesso de Risdon, sendo a osteossíntese efetuada com fio de aço 
e colocação em forma de “X”. Controle pós-operatório mostrou boa cicatrização 
da região de acesso cirúrgico, livre de alterações neurosensitivas. Após 45 dias 
de acompanhamento foi realizada a remoção do bloqueio e barra de erich sob 
anestesia local, orientando a necessidade de seguimento de retornos pós-
operatórios. Conclusão: O uso do fio de aço e o boqueio maxilo-mandibular no 
tratamento das fraturas mandibulares é um método altamente eficaz quando 
bem indicado, podemos lançar mão desses materiais de custo acessível quando 
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necessário, principalmente na ausência de outros materiais de fixação que 
possam conferir maior rigidez e retorno imediato às funções mastigatórias. 

Palavras-chave: Fixação de Fratura. Mandíbula. Fixação Interna de Fraturas. 

 

ÚLCERA ATRAUMÁTICA EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO 
DE CASO 

Guilherme Lopes Galvão¹, Maria Luisa Faria Barroso¹, Letícia Batista da Silva¹, 
Airton Coimbra Monteiro de Medeiros Rodrigues¹, Ana Larissa Fernandes de 
Holanda² 

¹ Graduando em Odontologia pela Universidade Potiguar – UnP, Rio Grande do 
Norte, Brasil. 

² Prof. Drª na Universidade Potiguar – UnP, Rio Grande do Norte, Brasil. 
 

Introdução: Prevenir a dor durante procedimentos odontológicos pode levar a 
relação dentista/paciente a construir confiança, principalmente em pacientes 
pediátricos, por isso é importante anestesiar, mas esse procedimento requer um 
cuidado no manejo. Relato de caso: Paciente gênero masculino, 09 anos de 
idade, leucoderma, sem alterações sistêmicas, compareceu à clínica 
odontológica da Universidade Potiguar com queixa de dor. Após a Anamnese foi 
diagnosticado elementos com destruição coronária e pulpar, sendo 
respectivamente os elementos dentários 16 e 36.  O paciente foi submetido a 
anestesia pela técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior com Lidocaína, 
remoção do tecido cariado, aplicação da pasta de Hidróxido de Cálcio, Cimento 
de Hidróxido de Calcio e finalização com Cimento de Ionômero de Vidro no 36. 
Durante e após a realização do procedimento o paciente mordeu o lábio inferior 
gerando um constante trauma, mesmo com as orientações dos profissionais e 
responsáveis, o paciente insistiu. Momentos após o atendimento era evidente a 
injuria causada no tecido labial, o mesmo se apresentava com edema e 
vermelhidão. Considerações finais: É de suma importância o condicionamento 
das crianças e que o cirurgião-dentista informe aos responsáveis sobre a 
previsão da permanência da anestesia e da possibilidade de lesão auto infligida. 
Esse trabalho serve como exemplo de como é imprescindível a explicação de 
todas as etapas e riscos que o paciente pode ser acometido diante a realização 
de procedimentos odontológicos.  

Palavras-chave: Anestesia Local. Lábio. Odontopediatria.  
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RECORRENCIA DE MUCOCELE EM PACIENTE PEDIATRICO: 

RELATO DE CASO 

Stephanny Ingrid Moura Ferreira¹, Gabriel Gomes da Silva¹, Amanda Feitoza 

da Silva², Daniel Felipe Fernandes Paiva³, Juliana Campos Pinheiro4, Rafaella 

Bastos Leita5 

¹Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte   
²Cirurgiã-dentista. Universidade Tiradentes. Aracaju, Sergipe, Brasil. 
³Cirurgião-dentista. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Rio 
Grande do Norte, Brasil. 
4Doutoranda em Ciências Odontológicas. Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 
5Doutora em Ciências Odontológicas. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 
 
Introdução: Mucocele é a lesão oral mais comum na infância e o trauma local, 
o fator etiológico mais citado, além disso, o tratamento cirúrgico oferece 
excelente prognóstico, desde que haja remoção do fator traumático. Vale 
ressaltar, que as mordidas crônicas no lábio são habituais em pessoas 
estressadas e ansiosas e a literatura associa alterações bucais com transtornos 
psicológicos, sendo a violência doméstica uma das principais causas de tais 
transtornos. Objetivo: Relatar um caso clínico de recidiva de mucocele em 
paciente com distúrbio de estresse e ansiedade, associado à violência 
doméstica. Relato de caso: Durante anamnese foi relatado o hábito de morder 
o lábio e que o paciente sofria abusos físicos e psicológicos. Ao exame clínico, 
observou-se a presença de duas lesões em lábio inferior, cujo plano de 
tratamento proposto foi biópsia excisional com análise histopatológica para 
confirmação do diagnóstico inicial de mucocele. No entanto, quinze dias após a 
cirurgia observou-se recidiva da lesão. Considerações finais: Diante do 
exposto, foi possível concluir que a lesão foi uma repercussão secundária de 
distúrbios psicológicos associados a violência doméstica e que para o sucesso 
do tratamento da mucocele é imprescindível remoção do fator traumático. 
Palavras-chave: Mucocele, Odontologia legal, Odontopediatria. 
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ACHADOS CLÍNICOS E DE IMAGEM DE OSTEONECROSE DOS 
MAXILARES RELACIONADA À BISFOSFONATOS 

Beatriz Maria Falcão Lima¹, Amanda Barbosa de Godoy², Anayla Oliveira da 
Silva², Ana Vitória Bezerra Alves Amorim², Luanna Maria Rocha Caldas da Silva², 
Zarlan Nícolas de Souza Magalhães². 
¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ²Universidade Potiguar. 
 
Introdução: A osteonecrose dos maxilares relacionada à bisfofonatos (ONMB) 
é caracterizada pela exposição óssea mandibular por mais de 8 semanas em 
pacientes com história atual ou anterior de terapia com bifosfonatos (BFs) e sem 
histórico de radioterapia na cabeça e pescoço. Relato de caso: Nesse trabalho, 
relatamos uma série de casos de 7 pacientes com ONMB e analisamos as 
variações clínicas e de exames de imagem, correlacionando com a presença ou 
ausência de exposição óssea. Sobre os pacientes, 6 são mulheres e 1 é homem, 
com idades entre 42 e 79 anos. Cinco dos pacientes usaram ácido zoledrônico 
e outros dois usaram alendronato, e o tempo de uso variou de 3 a 13 anos. Em 
cinco pacientes, a extração dentária foi o fator desencadeante para o início das 
lesões. Um radiologista “cego" avaliou radiografias panorâmicas e tomografias 
computadorizadas (TC). Havia persistência de alvéolo não cicatrizado vários 
meses após a extração dentária em 3 dos casos, com osteosclerose e osteólise 
observadas na TC. Os pacientes foram tratados de acordo com as 
recomendações da American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 
(AAOMS) com desbridamento cirúrgico e antibioticoterapia com amoxicilina nos 
pacientes sintomáticos. O acompanhamento variou de 8 a 34 meses, com boa 
resposta ao tratamento. Considerações finais: Os achados de imagem, nesta 
série de casos, não foram específicos e não mostraram diferença entre cada 
etapa da ONMB (AAOMS, 2009). Ademais, de acordo com as imagens, as 
características foram semelhantes na presença ou ausência de osso exposto. 
Palavras-chave: Osteonecrose, bisfosfonatos, remodelação óssea. 
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USO DE TERAPIA CONSERVADORA ASSOCIADA À 
ARTROCENTESE E VISCOSSUPLEMENTAÇÃO NO 

TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: 
RELATO DE CASO CLÍNICO. 

João Gabriel de Souza Cavalcante¹*; Paula Alves Soares¹; Hellen Tomaz 
Araújo¹; Nathalia Elen Barbosa dos Santos¹; Thiago Roberto Guerreiro Silva¹; 
Aline Kércia Aldeodato Leitão². 

¹Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade Paulo Picanço – 
FACPP/CE. 

²Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Paulo Picanço – FACPP/CE. 

Introdução: A Disfunção Temporomandibular (DTM) é uma desordem de origem 
multifatorial, cujo tratamento de primeira escolha são terapias conservadoras tais 
como, orientação comportamental, placas oclusais e medicações. Entretanto 
técnicas minimamente invasivas como artrocentese e viscossuplementação da 
articulação temporomandibular (ATM) tem se destacado nas últimas décadas, 
sendo utilizadas em casos de alterações articulares. Relato de caso: Paciente 
G.G.S, sexo feminino, 31 anos, procurou a LADOR-FACPP (Liga Acadêmica de 
Dor Orofacial da Faculdade Paulo Picanço) relatando dor na região do masseter 
e ATM, estalos na articulação e dificuldade em abrir a boca. As dores estavam 
presentes há 10 anos, eram do tipo cansada e constante (alcançando 08 na 
escala analógica visual), sendo mais intensas no fim do dia e início da manhã. 
Apresentava bruxismo do sono e em vigília, ansiedade e insônia. Havia usado 
placa interoclusal flexível como forma de tratamento. O exame de palpação 
evidenciou dor intensa na ATM, músculo masseter, esternocleidomastóideo e 
trapézio. As hipóteses diagnósticas sugeridas foram dor miofascial com 
espalhamento, artralgia da ATM e deslocamento do disco com redução. Foi 
prescrito ciclobenzaprina (10mg) e naproxeno (500mg). Foi realizado 
agulhamento seco nos pontos gatilhos miofasciais, laserterapia, termoterapia, 
controle do bruxismo em vigília com o uso de lembretes, instruções de higiene 
do sono, orientação de exercícios físicos aeróbios e instalação de placa total 
rígida estabilizadora, além de encaminhamento para fisioterapeuta e 
neurologista.  Após 05 meses de tratamento conservador houve melhora nos 
sintomas, mas a dor articular se mantinha. Dessa forma foi realizado 
artrocentese seguida de viscossuplementação da ATM, o que possibilitou 
remissão completa da dor articular, melhora na movimentação mandibular e 
qualidade de vida. Considerações Finais: A associação do tratamento 
conservador com artrocentese e viscossumplementação da ATM trouxe 
resultados satisfatórios para o presente caso, com remissão da dor, melhora na 
movimentação mandibular e qualidade de vida. 

Palavras-chave: Temporomandibular Disorder, Arthrocentesis, 
Viscosupplementation. 
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OSTEONECROSE DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO: 
RELATO DE CASO CLÍNICO  

Géssica de Lucena Morais¹; Yasmin Rebeca Santos Nascimento¹; Danyelle 
Mayara Gonçalvez de Azevêdo¹; Lucas Dantas Pereira¹; Nilton Freitas Medrado 
Filho¹; Maria de Lourdes Silva de Arruda Morais². 

¹ Acadêmica(o) do Curso de Odontologia/UERN 
² Professora Doutora Adjunta IV do Curso de Odontologia/UERN 
 

Introdução: A osteonecrose dos maxilares é uma lesão bucal que acomete os 
ossos da região maxilar e/ou mandibular, provocando exposição e necrose 
óssea sem apresentar cicatrização espontânea. É uma condição que vai 
acometer principalmente pacientes que fizeram uso de medicamentos como os 
Bisfosfanatos (BFs) para tratamento de neoplasias malignas como o câncer de 
mama, próstata e mieloma múltiplo. Relato de Caso: Paciente E.S.A., 61 anos, 
portador de adenocarcinoma prostático invasor, sendo submetido a tratamento 
oncológico desde 2005, cujo tratamento de escolha foram radioterapia e 
quimioterapia coadjuvantes. O mesmo manteve-se em controle clínico, sem 
doença em atividade até 2010. Em outubro de 2010, houve recidiva da lesão 
sendo reiniciado novo ciclo de quimioterapia. As drogas utilizadas foram: 
Dometaxil, Zoladex e Zometa por 10 ciclos. Em 2012 fez exodontias dos 
elementos dentários 34 e 35 e segundo relato do paciente, desde então passou 
a ter desconforto local. Em abril de 2013, procurou o serviço de odontologia da 
LNRCC, referindo intensa dor no local dos dentes removidos. Ao exame clínico 
observou-se: exposição óssea em corpo mandibular esquerdo em área 
correspondente aos elementos dentários avulsionados anteriormente. Exibia 
ainda drenagem espontânea de secreção purulenta e intensa dor local. A 
avaliação radiográfica mostrou: ausência de cicatrização alveolar e área de 
sequestro ósseo distalmente aos alvéolos dos elementos 34 e 35. Diante de tal 
quadro clínico, o mesmo foi tratado inicialmente com antibioticoterapia por 21 
dias e irrigação local com água oxigenada volume 10 e iodeto de sódio 
diariamente, por 06 meses. Houve melhora significativa do quadro clínico, mas 
não houve remissão total da lesão. Foi realizada a curetagem cirúrgica local e 
fechamento da ferida por primeira intenção. Atualmente o paciente encontra-se 
sem alterações na mandíbula. Considerações finais: É de suma importância 
que o cirurgião dentista seja capaz de fazer um diagnóstico diferenciado, para 
então, tratar o paciente de forma adequada e evitar maiores prejuízos à sua 
saúde bucal.  

Palavras-Chave: Osteonecrose; Mandíbula. 

 
 
 
 
 
 



292 
 

 
 
 

TRATAMENTO CIRÚRGIO DE DISCREPÂNCIA VERTICAL 

MAXILAR RELACIONADA AO SORRISO GENGIVAL: RELATO 

DE CASO 

 

Antônio Pires da Silva Neto, Júlio Bisinoto Gomes, Neila Paula de Souza, 

Juliana de Morais Jacob 

Graduação em odontologia, UNITRI Uberlândia 

Mestre, especialista em CTBMF, ABO Uberlândia 

Doutora em OSP, Pitágoras Uberlândia  

Mestre, especialista em Ortodontia, ABO Uberlândia 

 Introdução: A exposição excessiva de gengiva no sorriso cria um aspecto 

desfavorável e antiestético, possuindo diferentes etiologias, sendo as principais: 

incisivos superiores verticalizados, erupção dentária passiva, hipermobilidade 

labial e excesso vertical de maxila. Seu tratamento é diretamente relacionado ao 

processo etiológico, podendo ainda haver multiplicidade entre eles. Relato de 

caso: Paciente de 27 anos, classe II esquelética, com deficiência acentuada de 

mandíbula e excesso vertical de maxila, tinha como queixa principal exposição 

gengival excessiva com severa incompetência labial, o que tornou o tratamento 

ortodôntico e cirúrgico indispensável. Diante do diagnostico, a paciente foi 

encaminhada a ortodontia para realização das descompensações dentarias com 

alinhamento e nivelamento dos arcos. Após a execução do tratamento 

ortodôntico, a mesma foi submetida a cirurgia ortognática sob o planejamento 

virtual 3D utilizando software Dolphin imaging versão 11.9. No ato cirúrgico, 

foram realizadas osteotomias para remoção óssea e reposicionamento 

adequado, tanto na maxila quanto na mandíbula. Ambos cortes e movimentos 

feitos com precisão, buscando harmonia estética e funcional. Considerações 

finais: No acompanhamento 1 ano após o tratamento ortodôntico e ortognático, 

verificou-se a correção do desequilíbrio esquelético, dentário e estético, obtendo-

se a oclusão funcional com relação dentária e esquelética Classe I. 

Palavras-chave: Cirurgia Ortognática, Ortodontia, Sorriso. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE CISTOS DENTÍGEROS E TERCEIRO 
MOLARES INCLUSOS 

Lucas Viana Angelim1; Ana Luíza Ingelbert Silva2; Marcela Côrte Real 
Fernandes3; Milena Mello Varela Ayres de Melo Pinheiro4; Victor Leonardo Mello 
Varela Ayres de Melo5; Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo6  

1 2 5 Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal de 
Pernambuco  

3 Mestranda em Clínica Integral pela Universidade Federal de Pernambuco 

4  Fisioterapeuta da Cooperativa de Fisioterapeutas e Serviço em Saúde de 
Pernambuco (COOPFISIO)  

6 Chefe do departamento de Prótese e Cirurgia e Traumatologia Buco Facial da 
Universidade Federal de Pernambuco  

Introdução: O cisto dentígero constitui uma lesão benigna de desenvolvimento 
que envolve a coroa do elemento dentário não erupcionado, expandindo seu 
capuz pericoronário. Sua maior incidência está associada a terceiros molares 
inferiores e caninos superiores, ocorrendo predominantemente nas três 
primeiras décadas de vida. Essa patologia é o tipo mais comum de cisto 
odontogênico de desenvolvimento, representando 20% de todos os cistos com 
revestimento epitelial dos ossos gnáticos. Os cistos dentígeros são geralmente 
assintomáticos, sendo descobertos apenas em exames de imagem de rotina. No 
entanto, eles podem crescer até um tamanho considerável, associando-se à 
expansão óssea com sintomatologia dolorosa. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar uma associação de cistos dentígeros a molares inclusos através da 
explanação de um relato de caso acerca do tema. Relato de caso clínico: 
Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, compareceu ao serviço de Cirurgia 
e Traumatologia Buco Maxilo Facial da Universidade Federal de Pernambuco 
após realização de exame radiográfico para tratamento ortodôntico. Através da 
detalhada avaliação imaginológica observou-se a presença de imagem 
radiolúcida unilocular, associada à coroa do dente incluso, com margens bem 
definidas e escleróticas sugestiva de cisto dentígero na região dos elementos 
dentários 27, 28 e 48, todos esses inclusos. O tratamento de escolha foi 
cirúrgico, a paciente foi submetida à anestesia local para a remoção dos 
elementos dentários associados às lesões identificadas. A mesma continuou 
sendo acompanhada em todo seu pós-operatório, não havendo sinal de recidiva 
patológica no local. O diagnóstico de cisto dentígero foi confirmado após exame 
histopatológico. Considerações finais: Há uma estreita relação entre o 
desenvolvimento de cistos dentígeros e a inclusão de terceiros molares, fato 
identificado nos estudos da ciência odontológica e destacado através da 
explanação detalhada do presente caso. O tratamento de escolha em situações 
como essa consiste na enucleação cuidadosa do cisto concomitantemente à 
remoção do elemento dentário não erupcionado. Essa escolha terapêutica 
possibilitou o prognóstico excelente para a paciente em questão tornando seu 
estudo de alta relevância na discussão científica a fim de proporcionar uma 
melhor capacitação profissional e, consequentemente, normalizar tratamentos 
odontológicos seguros e eficazes.  

Palavras-chave: Dente não erupcionado; Cirurgia bucal; Dente impactado 
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KISSES TEETH: EXÉRESE DE 4 CANINOS INCLUSOS EM 
REGIÃO MENTONIANA DE MANDÍBULA 

Ana Luíza Ingelbert Silva1; Marcela Côrte Real Fernandes2; Lucas Viana 
Angelim3; Milena Mello Varela Ayres de Melo Pinheiro4; Victor Leonardo Mello 
Varela Ayres de Melo5; Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo6  

1 3 5 Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal de 
Pernambuco  

2 Mestranda em Clínica Integral pela Universidade Federal de Pernambuco 

4  Fisioterapeuta da Cooperativa de Fisioterapeutas e Serviço em Saúde de 
Pernambuco (COOPFISIO)  

6 Chefe do departamento de Prótese e Cirurgia e Traumatologia Buco Facial da 
Universidade Federal de Pernambuco  

Introdução: Dente incluso é assim conceituado por um órgão dentário que, 
mesmo completamente desenvolvido, não fez sua erupção na época normal, 
encontrando-se totalmente rodeado por tecido ósseo ou por tecido ósseo e 
mucoso. Kisses teeth especifica a posição atípica de mais de um desses 
elementos que conectam suas superfícies vestibulares entre si, alojando-se em 
um único espaço folicular e com raízes que apontam em direções opostas na 
região da linha média mandibular. Raro, esse cisto dentígero abrange todos os 
elementos, atravessando a linha mediana, o que caracteriza mais uma forma 
incomum de variante, por envolver múltiplos elementos dentários. O presente 
trabalho tem o objetivo ratificar a importância do domínio científico no diagnóstico 
e tratamento de patologias orais através de um relato de caso raro de uma 
paciente pediátrica do sexo feminino, que apresentou quatro caninos na região 
mentoniana da mandíbula envolvidos por único cisto dentígero. Relato de caso: 
A paciente compareceu ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo 
Facial da Universidade Federal de Pernambuco relatando desconforto na região 
mentoniana. Através dos exames imaginológicos foi possível observar a posição 
atípica de caninos inclusos característica de Kisses Teeth. Essa paciente foi 
submetida à cirurgia sob anestesia geral para remoção dos elementos dentários 
e enucleação cística. Continuou sendo acompanhada em seu pós-operatório 
cuja recuperação mostrou-se satisfatória e com ausência de recidiva. 
Considerações finais: Devido a uma rara ocorrência clínica, os caninos 
inclusos na região mentoniana são menos discutidos na literatura quando 
comparados com caninos superiores impactados, apesar de sua grande 
importância na Odontologia. O presente relato torna-se, portanto, altamente 
relevante, uma vez que o sucesso do seu tratamento advém do domínio científico 
e do diagnóstico precoce para a instituição da correta conduta terapêutica.   

Palavras-chave: Dente não erupcionado, Dente canino, Dente impactado 

 

 

 

 



295 
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CASO 
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Introdução: O epitélio na região do ápice de um dente desvitalizado pode ser 

estimulado pela inflamação para formar uma cavidade patológica revestida por epitélio 

denominado de cisto periapical. São caracterizados por uma cápsula de tecido 

conjuntivo fibroso revestido por epitélio com um lúmen contendo líquido e restos 

celulares. O tratamento de escolha mais comum é a enucleação cirúrgica. O presente 

trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de cisto periapical em um paciente 

odontopediátrico. Relato de Caso: Paciente P.D.G., 7 anos de idade, gênero masculino, 

foi encaminhado a Faculdade de Odontologia de Araçatuba. A mãe relatou que alguns 

meses atrás o dente 64 apresentou-se com uma “bolinha” de pus na região vestibular; 

então, ela o levou ao Posto de Saúde da cidade de Barbosa/SP para atendimento de 

emergência. A dentista colocou um curativo, prescreveu antibiótico e encaminhou o 

paciente. Ao exame radiográfico, detectou-se uma lesão radiolúcida na região das 

raízes dos dentes 63, 64 e 65. Observou-se uma área radiolúcida envolvendo os dentes 

mencionados acima e, também, os seus respectivos germes permanentes. Como plano 

de tratamento, optou-se pela exodontia dos dentes 63, 64 e 65; exérese da lesão e 

encaminhamento para exame histopatológico onde foi diagnosticado como sendo cisto 

periapical; instalação de um aparelho mantenedor de espaço e acompanhamento clínico 

e radiográfico. Após 12 meses do procedimento cirúrgico, os dentes 23, 24 e 25 já estão 

erupcionando na cavidade bucal. Considerações finais: Conclui-se assim, a 

importância da associação clínica e radiográfica nos casos de fístulas, dando subsídios 

suficientes ao cirurgião-dentista para um diagnóstico correto, como nos casos de cistos 

periapicais na dentição decídua, possibilitando o tratamento rápido e preservação dos 

dentes permanentes. O acompanhamento clínico e radiográfico dos dentes 

permanentes envolvidos é de suma importância, uma vez que alterações podem ser 

observadas. 

 

Palavras-chave: Cisto periapical, Diagnóstico, Odontopediatria. 
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CASO 
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Introdução: O freio lingual é uma estrutura anatômica em forma de prega, que está 

localizado entre o ventre da língua e o assoalho da cavidade bucal, ligando-os. Em alguns 

casos este freio pode se apresentar curto, impedindo a movimentação adequada do órgão. 

Tal anormalidade é denominada anquiloglossia, popularmente conhecida como língua 

presa, que além da dificuldade de movimentação da língua, também pode comprometer a 

fonação e mastigação. Diante disso, este relato visa apresentar a técnica cirúrgica 

convencional realizada durante o procedimento de frenectomia lingual. Relato de caso: 

Paciente M.E.S.S, sexo feminino, 14 anos, foi encaminhada às Clínicas Odontológicas da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN), por apresentar inadequado 

desenvolvimento da fonação e limitação dos movimentos linguais. Após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pela mãe da paciente, esta foi submetida à 

anamnese e exame clínico, onde verificou-se alteração na inserção do freio lingual e a 

necessidade de correção cirúrgica. O procedimento cirúrgico foi iniciado com antissepsia 

extra e intraoral, anestesia local no ventre e ápice lingual. Realizou-se um ponto de sutura 

no ápice da língua para o seu tracionamento, bem como a pinçagem do frênulo com pinça 

hemostática. A incisão transversal foi feita com lâmina de bisturi nº 15, entre a superfície 

ventral da língua e as carúnculas dos ductos de Wharton. Por conseguinte, a diérese dos 

tecidos foi realizada com tesoura Íris de ponta reta, a fim de proporcionar o afastamento 

da mucosa para uma sutura adequada. O procedimento foi finalizado com sutura em 

pontos simples, utilizando fio de seda nº 3,0. Sete dias após foi removida a sutura, 

observando-se a cicatrização completa da mucosa, bem como a capacidade do paciente 

em realizar movimentos linguais sem dificuldades, o que evidenciou o sucesso da 

cirurgia, possibilitando o desenvolvimento favoráveis das funções orais e fonéticas. 

Considerações finais: A frenectomia deve ser realizada sempre que a anquiloglossia 

causar algum prejuízo as funções estomatognáticas de um adolescente. Vale ressaltar que 

quando bem indicada poderá contribuir para o melhor desenvolvimento psíquico-

emocional do paciente, já que proporciona o efetivo movimento da língua, bem como 

melhor fonação das palavras. 

 

Palavras-chaves: Procedimentos Cirúrgicos Bucais, Anquiloglossia, Freio 
Lingual. 
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Introdução: A restauração múltipla direta de anteriores com auxílio de um guia 
de silicona é um dos caminhos com bons resultados estéticos e de rápida 
realização nos problemas relacionados à estética do sorriso. O presente trabalho 
propõe relatar, num caso clínico, a utilização prática da referida terapêutica. 
Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 28 anos, faioderma, queixava-se 
de um sorriso desarmônico, comprometido pela presença de vários diastemas 
na arcada ântero-superior, bem como do aspecto conóide de seus incisivos 
laterais superiores. Dentre as opções de tratamento oferecidas, optou-se pelo 
fechamento dos diastemas e reanatomização dos laterais com resina composta, 
utilizando-se um guia confeccionado com silicona de condensação. 
Confeccionaram-se os moldes das arcadas em gesso e, em seguida, foi 
realizado o enceramento diagnóstico dos dentes reconstruídos de forma que a 
paciente observasse um “esboço” do seu futuro sorriso; copiou-se o molde 
superior com silicona de condensação Clonage (DFL), obtendo-se um guia para 
o procedimento restaurador; posicionou-se a barreira de silicona na porção 
ântero-palatina da paciente e os incisivos foram restaurados em sessão única 
com resinas compostas microparticulada translúcida e opaca Durafill (Heraeus 
Kulzer) e microhíbrida Z-250 (3M ESPE). Considerações Finais: Após 
acabamento e polimento, pôde-se concluir que o resultado da cosmética 
realizada foi bastante animador, com satisfação plena tanto da paciente quanto 
do profissional, reduzindo e/ou eliminado os diastemas, assim como 
proporcionando um aspecto natural aos incisivos laterais conóides. 
 
Palavras-chave: Estética dentária, Elastômeros de silicone, Resinas 
compostas. 
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Introdução: Um acesso palatino é indispensável nas cirurgias dos dentes 
superiores inclusos retro-alveolares, devendo ser realizado cuidadosamente, 
evitando lesar estruturas nobres; caso tais dentes permanentes apresentem 
rizogênese incompleta, ainda sim terão força eruptiva mesmo quando intrusos 
ou impactados. Relato de Caso: Paciente masculino, 12 anos, apresentou-se a a 
um Centro de Especialidades Odontológicas, relatando incômodo pela não 
irrupção do elemento 21; clinicamente, observou-se o elemento 61 presente, 
com leve abaulamento na região das rugosidades palatinas. Ao exame 
radiográfico periapical/oclusal, notou-se, inclusos, o incisivo central superior 
esquerdo junto a três dentes supranumerários. Para uma melhor avaliação do 
caso, construiu-se um molde de gesso de ambas arcadas e requisitou-se 
tomografia computadorizada de feixe cônico. A terapêutica adotada foi a 
remoção cirúrgica dos supranumerários e do 61 (com retenção prolongada), não 
interferindo no elemento 21 (com rizogênese incompleta), na tentativa que este 
irrompe-se em 30 dias. Procedeu-se à incisão interpapilar palatina de pré-molar 
a pré-molar, com posterior descolamento mucoperiosteal do retalho palatino; 
realizou-se uma ostectomia conservadora, permitindo-se remover os elementos 
supranumerários; a fibromucosa palatina foi reposicionada sendo suturada em 
pontos simples nas regiões interdentais. Finalmente, o elemento decíduo foi 
extraído. Considerações Finais: Após oito dias, ficou evidente uma excelente 
readaptação da fibromucosa palatina, sem relato de dor, infecção ou edema pós-
operatório. Passado um mês, o elemento 21 foi reavaliado em nova radiografia 
periapical, constatando-se uma movimentação deste buscando irromper, 
contudo o mesmo impactou no elemento 22, sendo recomendado o auxílio 
ortodôntico no intuito de criar um espaço suficiente para adequada completa 
erupção e acomodação do incisivo impactado na arcada. 
Palavras-chave: Dente impactado, Dente supranumerário, Cirurgia bucal. 
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ATENDIMENTO TRANSDISCIPLINAR A PACIENTE COM 
HIPERPLASIA GENGIVAL POR USO DE COLA SUPER 
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Introdução: O acolhimento gera as relações humanizadas entre quem cuida e quem é 
cuidado. Nesse contexto, o termo cuidar ganha o sentido de refletir, uma vez que é uma 
atividade ética que deve ser desenvolvida durante a formação profissional. Assim, cabe 
ao cirurgião-dentista compreender as peculiaridades de cada paciente, a fim de 
promover um cuidado humanizado e sem nenhuma discriminação. Portanto, objetivou-
se apresentar um relato de caso no atendimento de urgência a uma paciente que colou 
o fragmento dentário com cola Super Bonder®. Relato de caso: Paciente N.R.D.M., 
gênero feminino, procurou consultório odontológico queixando-se de dor no elemento 
dentário 12, que há 15 dias havia fraturado. Relatou que a impossibilidade de faltar ao 
trabalho dificultou o acesso ao atendimento odontológico imediato e por questões 
estéticas reinseriu o dente com cola Super Bonder®. Após exame clínico, constatou-se 
a presença de hiperplasia gengival. Na radiografia, identificou-se que o canal radicular 
estava obturado com guta-percha, além da presença de núcleo metálico fraturado e mal 
adaptado. Constatou-se que o núcleo encontrava-se insatisfatório, o que pode ter levado 
à fratura do conjunto pino-coroa. Para reestabelecimento do sistema estomatognático 
da paciente, realizou-se aumento de coroa clínica, devido à hiperplasia, com bisturi 
elétrico que proporciona uma recuperação mais rápida, já que a paciente se preocupa 
com a estética. A seguir, confeccionou-se núcleo de preenchimento com pino em fibra 
de vidro e coroa provisória. Considerações finais: A complexidade do caso relatado 
deixa claro que o atendimento integral é de fundamental importância, pois estreita a 
relação profissional-paciente, proporcionando maior colaboração e melhora na adesão 
ao tratamento pelo paciente.  

Palavras-chave: Pesquisa Transdisciplinar, Assistência Integral à Saúde, Estética.  
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Atendimento odontológico em um paciente com paralisia 
cerebral: Um relato de caso. 
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Faculdade de Odontologia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Introdução: A Paralisia Cerebral constitui um grupo de desordens físicas e mentais, 
de etiologia e quadros clínicos diversos, caracterizado por um conjunto de 
perturbações motoras e sensoriais que afetam o sistema nervoso central em fase de 
maturação estrutural e funcional. Trata-se de uma disfunção predominantemente 
sensoriomotora, envolvendo distúrbios musculares, postura e equilíbrio, sendo que 
essas alterações podem dificultar ou mesmo impedir o atendimento odontológico. 

Relato de caso: Esse trabalho apresenta o relato de um caso de atendimento 
odontológico de uma pessoa com necessidade especial portadora de paralisia 
cerebral (CID 10G80.0), atendido na clínica de Pacientes com Necessidades 
Especiais da Faculdade de Odontologia da UFRGS e as particularidades do 
atendimento. Pacientem o gênero masculino, 5 anos e 9 meses de idade, mãe 
buscou atendimento na faculdade para uma avaliação odontológica. Paciente 
apresenta paralisia cerebral adquirida, após uma parada cardiorrespiratória 
quadriplégica decorrente de um choque elétrico quando tinha 2 anos de idade. 
Possui inteligência e audição preservadas, não fala, não apresenta conduta 
psicológica agressiva e alimentação ocorre via sonda gástrica. Ao exame clínico 
observou-se gengivite, hiperplasia gengival, grande quantidade de cálculo dental em 
todas as faces de todos os dentes e mobilidade incisivos inferiores compatíveis com 
grau de esfoliação. Como consequência da alimentação via sonda gástrica, o 
paciente apresentou-se livre de cárie já que não tem ingestão de açúcar. A mãe 
relatou que não costumava realizar a higiene bucal do paciente. Após entrevista 
dialogada, as consultas foram planejadas levando em consideração o risco de 
aspiração pelo paciente, que era uma das preocupações da mãe e do médico do 
paciente. Dessa forma, foram realizadas sessões de RAP com curetas periodontais 
sob 6 mãos, tomando o maior cuidado possível. Além disso, foram extraídos os 
dentes com mobilidade para evitar uma possível aspiração dos mesmos. Instrução 
de higiene bucal, com uso de gel de clorexidina também foi orientado à mãe. 
Considerações finais: interação do acadêmico de odontologia com o paciente 
deficiente e seus cuidadores, assim como com a equipe médica que o acompanha, 
faz com que o aluno/profissional consiga identificar as condições que circundam esse 
paciente a fim de diagnosticar e planejar corretamente suas ações objetivando não 
apenas a saúde do paciente deficiente como também para sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: Paralisia-cerebral, Cirurgião-dentista, Tratamento 
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Introdução: Os lipomas são tumores benignos de células adiposas maduras, 
ocorrendo em topografia de cabeça e pescoço em 15 a 20% dos casos. São 
neoplasias benignas decorrentes do tecido mesenquimal, de origem incerta. 
Geralmente acometem as regiões de tórax e extremidades e apresentam-se como 
massas nodulares, de consistência amolecida, indolores à palpação, podendo ser 
sésseis ou pedunculadas. Apesar de geralmente serem assintomáticos, os lipomas 
podem ser localizados em regiões que comprometam a aparência do indivíduo, 
provocando desconforto e insatisfação. O tratamento dos lipomas é feito através de 
excisão cirúrgica, a qual pode ser realizada através de pequena incisão seguida de 
extração segmentar, melhorando assim o aspecto estético prévio. Este trabalho tem 
o objetivo de relatar o caso de um paciente do sexo masculino, 51 anos de idade, 
leucoderma, que apresentou um lipoma subgaleal em região frontal da face. Relato 
de caso clínico: O paciente compareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Buco Maxilo Facial queixando-se de tumoração em região frontal há 5 anos. Ao 
exame, constatamos uma lesão de aproximadamente 2 x 3,5cm, em alto relevo, de 
consistência amolecida, indolor, normocrômica, localizada em região frontal. Foi 
diagnosticado lipoma subgaleal, tendo sido o paciente submetido a exérese da lesão 
sob anestesia local. O procedimento foi realizado sem intercorrências e a peça 
cirúrgica foi enviada para exame anatomopatológico. O paciente recebeu alta para 
retorno em 15 dias e orientações higieno dietéticas acerca do manejo da ferida 
operatória, bem como prescrição de analgésico em caso de dor e pomada à base de 
cloranfenicol, fibrinolisina e desoxirribonuclease. Resultados: Na reavaliação pós-
operatória, o paciente mostrou-se com ferida operatória cicatrizada, ausência de 
sinais flogísticos e com bom resultado estético. Conclusão: Apesar de ser uma das 
neoplasias mais frequentes, os lipomas podem se apresentar de maneira atípica, 
sendo necessária atenção para o correto diagnóstico pré-operatório e adequado 
tratamento cirúrgico, com objetivo de restabelecimento funcional e estético. 
Palavras-chaves: Lipoma, Excisão Cirurgica, Massas Nodulares. 
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Centro Universitário Tiradentes (UNIT), Maceió – Al, Brasil 3  

Introdução: A fluorose ocorre pela ingestão de pequenas quantidades de flúor durante um 
período prolongado, podendo afetar os tecidos mineralizados, o osso e o esmalte dentário. 
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de fluorose, no qual foi 
utilizada a técnica de microabrasão do esmalte, como opção de tratamento. Relato de Caso: 
Paciente de 12 anos, gênero feminino, procurou a Clínica Odontológica da UNIT -AL com 
queixa estética devido a manchas esbranquiçadas em todos os elementos dentários.  Na 
anamnese a responsável relatou a ingestão de dentifrício fluoretado na primeira infância. 
No exame clínico foi observado estriadas esbranquiçadas, horizontais ao longo de toda a 
superfície dos dentes, chegando-se ao o diagnóstico de fluorose dentária devido a ingestão 
de dentífrico fluoretado. O tratamento proposto foi microabrasão. Sob isolamento absoluto, 
foi aplicada uma pasta composta de pedra pomes e ácido fosfórico a 37%, seguida por fricção 
com espátula de madeira. Para concluir, realizou uma aplicação flúor neutro sobre os dentes 
que passaram pelo processo. Considerações finais: É necessário que os responsáveis pela 
criança deixem o dentifrício fluoretado fora do alcance das crianças e usem a quantidade 
adequada do mesmo. O tratamento mostrou-se eficaz uma vez que atenuou as estrias 
esbranquiçadas, devolvendo a estética da paciente.  

Palavras- chaves: Flúor; Fluorose Dentária; Odontopediatria.  
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ADENOMA PLEOMÓRFICO EM LÁBIO SUPERIOR: RELATO DE 

CASO 

Paulo Sérgio Ferreira da Silva Filho¹; Francisca Jennifer Duarte de Oliveira¹, Carlos 

Eduardo de Paiva Campos Nogueira Simão¹, Lucas Lucena de Souto Lopes¹, Hélder 

Domiciano Dantas Martins², Lélia Batista de Souza³ 

¹Graduando do Curso de Odontologia da UFRN – NATAL/RN 

²Mestre em Ciências Odontológicas/Patologia Oral e Estomatologia pela UFRN – 

NATAL/RN 

³Doutora em Patologia Oral, Profa. Titular do Curso de Odontologia da UFRN – 

NATAL/RN 

Introdução: O adenoma pleomórfico é a neoplasia benigna de glândulas salivares 
mais comum, ocorrendo com maior frequência na glândula parótida. Esse tipo de 
lesão acomete principalmente mulheres entre a 4° e a 6° décadas de vida e tem 
como característica clínica um aumento de volume de aspecto nodular, de 
crescimento lento e indolor, geralmente móvel. Histologicamente, a   lesão se 
caracteriza pela presença de elementos epiteliais/ductais e mioepiteliais. Relato de 
caso: Paciente M.S.N., 35 anos de idade, sexo feminino, leucoderma, compareceu 
a clínica de Estomatologia da UFRN em setembro de 2019, apresentando uma lesão 
em região de lábio superior com evolução de 2 anos. Ao exame físico intraoral, 
observou-se uma lesão de aspecto nodular, endurecida, séssil, de coloração normal, 
assintomática e medindo aproximadamente 2cm de diâmetro. De acordo com as 
características clínicas, as suspeitas diagnósticas foram de adenoma pleomórfico e 
lipoma. Foi realizada biópsia excisional, onde não houve danos à capsula da lesão. 
O exame macroscópico mostrou uma lesão circunscrita, tumoral sólida e 
encapsulada. Ao exame microscópico, observou-se a proliferação de células 
epiteliais e mioepiteliais que se arranjavam formando estruturas 
tubulares/ductiformes, dispersas em estroma ora mixóide, ora fibroso; em ocasiões, 
estas células neoplásicas se dispunham em cordões ou ilhas epiteliais. Em menor 
aumento foi possível ver a cápsula fibrosa delimitando a lesão. Considerações 
finais: Embora o adenoma pleomórfico seja uma lesão benigna de glândula salivar, 
é de extrema importância o exame histopatológico da lesão, para confirmação 
diagnóstica e para o descarte de qualquer tipo de suspeita quanto a tumores 
malignos. Por fim, vale salientar que as alterações patológicas de glândulas 
salivares, assim como seu tratamento, são de responsabilidade do cirurgião dentista, 
que deve ter conhecimento para identificar a lesão o quanto antes, providenciando 
sua remoção, pois o diagnóstico precoce, na maioria dos casos, significa um 
tratamento mais conservador e melhor prognóstico. 

Descritores: Adenoma; Biópsia; Mucosa bucal.  
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CISTO DERMÓIDE EM REGIÃO PERI-ORBITAL SUPERIOR: 
RELATO DE CASO 

 
Amanda Barbosa de Godoy¹, Isaac Muller de Sousa Maia¹, Ivan Dantas de Farias², 
Rômulo Dias de Oliveira2,  Guilherme de Carvalho Wanderley2, Rayanne Karina 
Silva Cruz3. 
 
1 Acadêmico (a) do 7° período de graduação em Odontologia da Universidade 
Potiguar - Rede Laureate Universities 
2 Cirurgião bucomaxilofacial do serviço Pronto Clínica Paulo Gurgel 
3 Docente da graduação de Odontologia da Universidade Potiguar - Rede Laureate 
Universities. Doutoranda em clínicas odontológicas UFRN 
 
Introdução: O cisto dermóide - ou epidermóide / folicular - é uma lesão cística 
comum na pele. Caracteriza-se como uma massa nodular borrachoide ou pastosa e 
apresenta crescimento lento e assintomático (Neville, 2009). No entanto, em alguns 
casos, o seu crescimento pode causar a compressão de algum nervo ou reação 
inflamatória. O tratamento é feito através da excisão completa da lesão, com cuidado 
para não rompê-la. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de remoção 
cirúrgica de um cisto dermóide em um paciente pediátrico atendido no centro 
cirúrgico da Pronto Clínica Paulo Gurgel em Natal/RN, com anestesia geral. Relato 
do Caso: Paciente T.R.F.S, sexo feminino, 3 anos, sem doenças sistêmicas, 
apresentava um aumento de volume em região peri-orbital superior direita, 
assintomático. Foi solicitado o exame de ultrassonografia de partes moles. Com o 
exame de imagem foi confirmada a presença de uma lesão cística superficial, 
próxima à artéria temporal direita, com contornos regulares, medindo 1,8 x 0,8 x 1.8 
cm, sugestivo de cisto epidermóide. Os planos musculares apresentavam aspecto 
preservado. Na abordagem cirúrgica, optou-se pelo acesso supra orbital, na região 
peri-orbital superior direita, e foi realizada a exploração cirúrgica com a divulsão dos 
planos. Localizada a lesão, utilizou-se a pinça kelly (ou hemostática) 
cuidadosamente em suas margens com finalidade de delimitar a cápsula cística e 
diferenciá-la do tecido sadio, para que fosse possível divulsionar as bordas da lesão 
com o bisturi. Após completamente separada e removida a lesão, foi feita a limpeza 
do local onde o cisto estava alojado, por meio da irrigação com soro fisiológico. A 
sutura foi feita por planos, na qual a interna foi realizada com Vicryl 4-0 e a externa 
com Nylon 5-0 transparente. O espécime removido foi armazenado e enviado ao 
setor histopatológico para confirmação de diagnóstico. Considerações finais: Os 
cistos dermóides são falhas de tecidos normais presentes em um local que não 
deveriam estar, e por isso sua resolução é simples. Porém, é sempre bom atentar 
para a preservação das estruturas nobres próximas e, se possível, para a estética 
do paciente. Quanto mais cedo for diagnosticado e removido o cisto, melhor o 
prognóstico do caso.  
Palavras-chave: Cisto dermóide, Cirurgia, Tratamento. 
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DENTE SUPRANUMERÁRIO: RELATO DE CASO 

Márcia Nicole de Medeiros Mélo*1; Priscila Hernández de Campos²; Michele Baffi 
Diniz³; Alba Valeska Alves de Oliveira4 

1 *Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família e Especialista em 
Odontopediatria - Caicó/RN 
² Mestre e Doutora em Odontopediatria - São Paulo/SP 
³ Professora Adjunta Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 
Universidade Cruzeiro do Sul- São Paulo/SP 
4Especialista em Odontopediatria- João Pessoa/PB 
Introdução: Os dentes supranumerários são anomalias dentárias de número que se 
caracterizam pela presença de dentes em quantidade maior na arcada dentária. 
Podem ocorrer devido a fatores locais, sistêmicos e/ou genéticos, e apresentar 
alterações de forma e tamanho.  O mesiodente é o tipo de dente supranumerário 
mais frequente, localizado na região da maxila. A presença dessa patologia pode 
causar algumas complicações tais como: retardo na erupção, impactação, diastema, 
lesões císticas, erupção ectópica, reabsorções radiculares dos dentes adjacente, 
apinhamento dental, inflamação gengival, abscesso periodontal, deslocamento, 
rotação e necrose pulpar. O objetivo desse relato foi apresentar um caso clínico de 
um dente supranumerário do tipo mesiodente em um pré-adolescente e o seu 
tratamento. Relato de caso: Paciente de 11 anos, do sexo masculino, procurou 
atendimento na Estratégia Saúde da Família Alto da Boa Vista, no município de 
Caicó/RN, acompanhado de seu responsável com queixa de “um dente a mais que 
desejaria extrair”. Após anamnese, no exame clínico foi diagnosticado a presença de 
um dente supranumerário mesiodente, irrompido por palatina, acarretando 
desconforto e maloclusão no paciente. Depois do exame radiográfico, o tratamento 
proposto foi a extração do elemento e encaminhamento para tratamento ortodôntico. 
O procedimento cirúrgico foi iniciado com antissepsia extraoral, anestesia local 
infiltrativa no fundo de sulco vestibular dos incisivos centrais, na região de papila 
incisiva por vestibular promovendo a isquemia da região do palato e interpapilar, em 
torno do dente supranumerário. Utilizou-se o descolador de periósteo para 
descolamento das fibras do periodonto, a alavanca reta para luxação do elemento 
dental e o fórceps nº1 para a extração do mesiodente conóide. Após a remoção, a 
loja cirúrgica foi curetada levemente com cureta de Lucas, irrigada abundantemente 
com soro fisiológico e sutura simples com fio seda 3-0.Considerações Finais: 
Conclui-se que é essencial uma anamnese, exame clínico e físico cuidadosos, para 
possibilitar um diagnóstico precoce de alterações como dente supranumerário, 
visando oferecer ao paciente o melhor tratamento, seja na proservação ou na 
remoção cirúrgica no período adequado, evitando ou minimizando complicações. 

PALAVRAS-CHAVES: Dente supranumerário, Má Oclusão, Prevalência. 
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REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM ÓRBITA: RELATO DE 
CASO. 

 

Nilton Freitas Medrado Filho1; Reginaldo Fernandes da Silva2; Hécio Henrique Araújo de 
Morais3; André Vajgel Fernandes3 

 
1Discente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.  
2Residente em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande (HETCG). 
3Especialista, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Staff da 
Residência de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande (HETCG).  
 

Introdução: Trauma contuso e penetrante na região orbital pode ter um efeito devastador, 
tanto funcional quanto esteticamente, para a órbita e estruturas adjacentes. Lesões 
penetrantes na órbita devem ser suspeitas sempre que houver histórico de trauma nas 
regiões das pálpebras. Uma inspeção meticulosa das pálpebras e do globo deve ser 
realizada e, se houver suspeita de retenção de um corpo estranho dentro dos tecidos moles 
orbitais, deve ser obtida uma tomografia computadorizada. Nesse sentido, o presente 
trabalho destina-se a discutir, através de relato de caso, a importância dos conhecimentos 
teórico-práticos referentes à prevenção de complicações oftalmológicas diante da presença 
de corpo estranho localizado em direção da órbita. Relato de caso: Paciente L.A.B., sexo 
masculino, 22 anos, vítima de acidente com animal (cavalo) com colisão em cerca de 
madeira. Ao exame clínico, observou-se edema e escoriações em hemiface esquerda, 
hematoma periorbital e um corpo estranho (fragmento de madeira) que penetrou em direção 
da órbita esquerda pela pálpebra inferior. O paciente referia diplopia. A tomografia revelou 
que o corpo estranho apresentava uma forma pontiaguda e proximidade com estruturas 
como músculos, vasos e nervos da órbita e gerou uma fratura na parede superior do seio 
maxilar (assoalho de órbita). O paciente foi submetido à cirurgia. O fragmento foi removido 
sem resistência, apresentando aproximadamente 08 cm de comprimento e a ferida foi 
inspecionada, irrigada e suturada com fio nylon 5-0. No pós operatório imediato o paciente 
apresentou leve hemorragia subconjuntival (hiposfagma), não referia alteração em acuidade 
visual e nem diplopia, havendo preservação dos movimentos oculares, comprovando que 
estruturas nervosas ou musculares não foram rompidas. Após 15 dias, não apresentou 
distopia e o paciente evoluiu sem queixas e intercorrências e clinicamente mostrava-se sem 
nenhum comprometimento funcional. Considerações finais: A presença de corpos 
estranhos deve sempre ser investigada, quando há trauma direto na cavidade orbitária. A 
inspeção minuciosa das feridas associadas e a utilização de recursos de imagem, 
especialmente a tomografia computadorizada com contraste, podem ajudar na identificação 
e localização desses corpos, que devem ser removidos o mais precocemente possível a fim 
de se evitarem complicações infecciosas e lesões das estruturas anatômicas do conteúdo 
orbitário. 

Palavras-chave: Foreign Body, Orbit, Wounds and Injuries. 
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HALITOSE, DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO: RELATO DE 
CASO CLÍNICO 

Wellington Gabriel Silva de Almeida¹; Géssica de Lucena Morais¹; Juliana Carvalho 

Sá²; Maria Cecília Azevedo de Aguiar³. 

¹ Acadêmico(a) do Curso de Odontologia/UERN 
² Cirurgiã-Dentista; Professora do Curso de Odontologia /UERN 
³ Cirurgiã-Dentista; Professora do Curso de Odontologia /UniFacex 
  

 

Introdução: Halitose é a alteração do odor do hálito, exalado pela boca ou narinas, 
que pode sinalizar alterações fisiológicas, adaptativas e patológicas. Além de poder 
representar problemas de saúde, interfere nas relações interpessoais, na autoestima 
e na qualidade vida. Cerca de 90% dos casos têm origem bucal, de modo que é 
fundamental que os cirurgiões-dentistas saibam conduzir o diagnóstico e o 
tratamento. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso 
clínico de manejo de halitose bucal. Relato de caso: A paciente MFL, 41 anos, sexo 
feminino, procurou serviço odontológico privado com queixa de halitose há cerca de 
10 anos. relatou ter tentado tratar com uso de produtos de higiene bucal, bem como 
com tratamentos odontológicos clínicos de rotina (periodontia e dentística), sem 
sucesso. À anamnese, foi citada história de doença do refluxo gastroesofágico, 
queixa de “boca seca” (xerostomia), baixo consumo de líquidos, ingestão de três 
refeições ao dia, higiene bucal com escovação após cada alimentação, mas com 
náuseas ao limpar a língua e dificuldade no uso do fio dental. Negou uso continuado 
de medicamentos. A sialometria encontrou fluxo salivar não-estimulado de 
0,20ml/min e fluxo estimulado de 1ml/min (hipossialia leve). O teste organoléptico do 
hálito teve resultado bucal 3 (halitose do interlocutor) e nasal 1, confirmando a origem 
bucal da alteração. A medição com OralChroma demonstrou níveis elevados de 
compostos sulfurados voláteis (CSV). O plano de tratamento para manejo da halitose 
incluiu adequação de dieta e de consumo de líquidos, orientação de higiene bucal 
(incluindo adequação da técnica de higiene lingual) e encaminhamento para médico 
gastroenterologista. No mês seguinte, a paciente estava confiante e satisfeita com 
os resultados obtidos. Os testes organoléptico, sialometria e Oralchroma revelaram 
resultados dentro dos padrões de normalidade. Considerações finais: Frente ao 
exposto, conclui-se que a Odontologia tem papel fundamental para um hálito natural 
e estável. 

Palavras-Chave: Halitose. Diagnóstico. Tratamento.   
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FRENECTOMIA LABIAL SUPERIOR COM FINS ORTODÔNTICOS 

PARA FECHAMENTO DE DIASTEMA 

Daniel Carlos Barbosa Patrocínio 1Victor Vinícius Batista dos Santos 2 

Samara Crislâny Araújo de Sousa 3 Lucas Fernandes Gomes 4 José Henrique 

de Araújo Cruz 5 Bruno Firmino de Oliveira 6 

1234-Graduandos  em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande  

5 Pós-graduando em Ortodontia pela FUNORTE Núcleo Campina Grande-  

6 Pós-graduando em Ortodontia pelo Instituto de Odontologia das Américas - IOA Campina Grande.-  

Introdução: Frenectomia é a designação atribuída a uma pequena cirurgia que 
consiste em cortar e remover o freio, considerado uma “prega” fina de tecido fibroso 
(tipo membrana), presente na boca. Relato de caso: Paciente L.G.M., gênero 
masculino, 16 anos de idade, leucoderma, foi encaminhado pelo ortodontista da 
Clínica de Odontologia do Centro de Saúde Odontominas (Patos-PB), com indicativo 
de frenectomia labial superior. O motivo para indicação cirúrgica foi presença de freio 
labial superior fibroso, que caso fosse mantido, não permitiria a estabilidade do caso 
após o fechamento do espaço interincisivo. Ao exame clínico intraoral, foi 
evidenciado freio lingual curto, inserido próximo à papila interincisivos. Observou-se 
que, ao ser pressionado, o freio labial produzia isquemia na papila palatina, sendo 
diagnosticado freio labial hipertrófico. A conduta terapêutica compreendeu a 
frenectomia labial superior de forma convencional. O paciente foi submetido à 
anestesia local pela técnica infiltrativa regional do nervo alveolar superior anterior, 
complementando na região de rebordo junto à inserção mais baixa do freio, com 
Cloridrato de Lidocaína a 2% associado à Epinefrina 1:100.000, logo após 
antissepsia extraoral com clorexidina a 2% e intraoral através do bochecho com 
solução de clorexidina a 0,2%. Com a elevação do lábio superior para melhor 
visualização do campo cirúrgico, o freio labial foi então fixado por pinças 
hemostáticas enquanto a incisão era executada com lâmina de bisturi de aço inox 
estéril Nº 15 paralelo à superfície do instrumental, em forma de cunha na inserção 
do freio no rebordo até o limite da sua inserção palatina. Após as incisões, foi 
realizado o deslocamento e remoção de fibras que se encontravam aderidas ao osso 
para liberar a inserção do freio. Em seguida, foi executada a divulsão dos tecidos 
com tesoura de Goldmam-Fox de forma delicada, contribuindo para a aproximação 
dos rebordos da ferida cirúrgica e melhorando a síntese. A hemostasia foi alcançada 
através da compressão bidigital com o auxílio de gaze estéril e finalizada com a 
sutura simples com fio de seda 4.0. Foram dadas as orientações pós-operatórias e 
prescrição medicamentosa. Conclusão: Passados sete dias da intervenção 
cirúrgica, o paciente foi reexaminado e a área operada já estava em processo de 
cicatrização. As suturas foram então removidas. O fato sugeriu um excelente 
prognóstico para o caso. Paciente segue o tratamento ortodôntico. 
 

Palavras chaves: Frenectomia, tratamento ortodôntico, Cirurgia oral.  
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TRATAMENTO DE ANQUILOGLOSSIA PARCIAL ATRAVÉS DE 

FRENECTOMIA 
 

Victor Vinicius Batista dos Santos ¹ Daniel Carlos Barbosa Patrocinio ²   

Lucas Fernandes Gomes ³ Samara Crislâny Araújo de Souza 4  José Henrique de 

Araújo Cruz 5  Bruno Firmino de Oliveira 6 

1234 Graduandos em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande- 

santosvictorvqwerty@gmail.com  

5-Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande- 

henrique_araujo1992@hotmail.com 

6-Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande- 

bruno_firmino19@hotmail.com 

Introdução: A anquiloglossia é uma anomalia rara, com aspecto fibroso, na qual o 

freio lingual apresenta aspecto curto e/ou inserido muito próximo do ápice da língua. 

Resulta em diversas limitações de movimentação dessa estrutura, podendo afetar 

fala, deglutição e amamentação. Relato de Caso: Paciente P.B.S., gênero 

masculino, 16 anos de idade, leucoderma, procurou a Cínica de Odontologia do 

Centro de Saúde Odontominas(Patos-PB) referindo “língua presa”. Durante a 

anamnese, já se pode constatar a dificuldade de fonação do paciente. Ao exame 

clínico intraoral observou-se freio lingual curto, inserido próximo à ponta da língua. 

Durante os testes de fala e deglutição ficou evidente a baixa inserção do freio e 

padrão de deglutição atípico. A conduta terapêutica compreendeu frenectomia 

lingual convencional. O paciente foi submetido a anestesia local do nervo lingual 

bilateralmente, com Cloridrato de Lidocaína a 2% associado à Epinefrina 1:100.000, 

logo após a antissepsia extraoral com Clorexidina a 2% e intraoral com Clorexidina 

a 0.2%. Com auxílio de fio de seda 3.0 transfixado na ponta da língua, os tecidos 

puderam ser mais bem posicionados e estabilizados. Com o órgão elevado, o freio 

lingual foi fixado com pinças hemostáticas enquanto a incisão era realizada com 

lâmina de bisturi de aço inox estéril nº15. Em seguida foi realizada a divulsão dos 

tecidos com tesoura Goldmam-Fox de forma delicada. A hemostasia foi alcançada 

com compressão bidigital com o auxílio de gaze estéril e finalizada com sutura 

simples com fio de seda 4.0. Foram estão dadas as orientações pós-operatórias e 

prescrição medicamentosa. Conclusão: Passados quinze dias de intervenção o 

paciente foi reexaminado e a área operada já estava em processo de cicatrização e 

as suturas foram removidas. Tal método de intervenção cirúrgica, permite a liberação 

do frênulo lingual por meio de incisão, quando parcial e seu pós operatório é marcado 

por uma rápida recuperação. 

Palavras chaves: Anquiloglossia, Freio Lingual, Odontologia 
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ODONTOMA COMPOSTO: RELATO DE CASO 

Maria Luiza Cocentino de Lima Gadelha1, Guilherme de Carvalho Wanderley
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Liberato Barbosa
3
, Maria Carolina Lopes de Souza Ribeiro

4, Fayga Silva Araújo5. 

1 Acadêmica de Odontologia, Universidade Potiguar, e-mail: gadelhaml@gmail.com; 
2 Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais – Centro Universitário de João Pessoa-

PB, e-mail: guilherme_carvalhow@hotmail.com; 
3 CD, Universidade Potiguar, e-mail: luzialbarbosa@gmail.com; 
4Acadêmica de Odontologia, Universidade Potiguar, e-mail: mariacarolinalopes2@gmail.com; 
5Acadêmica de Odontologia, Universidade Potiguar, e-mail: faygaaraujo_98@hotmail.com. 

INTRODUÇÃO: Odontoma é o tumor odontogênico benigno onde componentes epiteliais e 

mesenquimais sofrem diferenciação funcional, sendo consideradas anomalias de 

desenvolvimento. Classifica-se em odontoma composto ou complexo. O odontoma 

composto possui múltiplas estruturas pequenas semelhantes a dentículos, já o complexo 

uma massa amorfa de material mineralizado. Geralmente são assintomáticos e identificados 

durante as primeiras duas décadas de vida, por exames radiográficos de rotina, podendo 

causar impactação ou retenção dentária. Radiograficamente, apresenta-se uma formação 

de massa radiopaca de densidade similar a estrutura dentária, circundadas por um halo 

radiolúcido e bem definido. O tratamento consiste em excisão cirúrgica, possuindo 

prognóstico excelente com raras recidivas. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 15 

anos de idade, compareceu ao Centro de Especialidades Odontológicas do município de 

Goianinha-RN, queixando-se da ausência de um dente permanente. Na anamnese, foi 

negada ocorrência de trauma, sintomatologia ou dado médico relevante. Ao exame físico 

intra-oral observou-se um pequeno aumento ósseo na região vestibular de mandíbula, lado 

direito. Na radiografia panorâmica, identificou-se impactação dentária do elemento 43 e 

formação de pequenas estruturas radiopacas calcificadas, semelhantes a dentes, 

circundadas por halo radiolúcido bem definido. Os achados clínicos e radiográficos sugerem 

o diagnóstico de odontoma composto. O tratamento proposto foi excisão cirúrgica. A cirurgia 

consistiu em incisão do tipo envelope na região vestibular, osteotomia e remoção do tumor, 

regularização das bordas, irrigação abundante com soro fisiológico, reposicionamento do 

retalho e sutura intra-papilar com fio nylon 4-0. O paciente foi orientado quanto as 

recomendações pós-operatórias e medicado com antibiótico, analgésico e anti-inflamatório. 

O espécime removido foi encaminhado para exame histopatológico da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e o resultado foi de Odontoma Composto. Após 7 dias, o paciente 

retornou para remoção da sutura apresentando cicatrização favorável. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O diagnóstico precoce de odontomas é de extrema importância para prevenir 

complicações posteriores, como impactação e falha na erupção dos dentes. Dessa forma, 

há a diminuição do risco de comprometimento das estruturas nobres e assim obtém-se um 

prognóstico favorável. PALAVRAS-CHAVE: Odontoma – Odontoma Composto - Tumor 

Odontogênico. 
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AUTOENXERTIA CUTÂNEA PARA RECONSTRUÇÃO DE 
PÁLPEBRA INFERIOR. RELATO DE CASO 

FERNANDES, Marcela Côrte Real1; SILVA, Ana Luíza Ingelbert2; Lucas Viana 
Angelim3; MELO, Rodrigo Henrique Melo Varela Ayres de4; RHODEN, Deise Louise 
Bohn5; MELO, Ricardo Eugenio Varela Ayres de5. 

1 Mestranda em Clínica Odontológica pela Universidade Federal de Pernambuco 
2 Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 
3 Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco  
 4 Cirurgião geral do Ministério da Saúde Arroio dos Ratos  
5 Docente da Universidade Luterana do Brasil 
6 Coordenador do curso de especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 
– Universidade Federal de Pernambuco 

Introdução: A técnica de enxertia cutânea pode ser utilizada como forma de 
tratamento funcional e estético para regiões em que o tecido cutâneo foi 
demasiadamente retirado como consequência da ressecção de uma neoplasia. A 
escolha do tipo de enxerto está diretamente ligada com as características do leito 
receptor, da localização, das dimensões e das propriedades estéticas. Porém para 
que seja eficaz, o enxerto deve ser revascularizar no local receptor e manter o 
suprimento sanguíneo da região, pois isso que irá determinar a viabilidade da 
reconstrução. Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de uma 
reconstrução de pálpebra inferior, com autoenxerto cuâneo. Relato de caso clínico: 
Paciente do gênero feminino, leucoderma, 80 anos de idade, apresentava lesão na 
região palpebral inferior esquerdo com aproximadamente 10 anos de evolução. A 
lesão apresentava 3,0cm x 1,5cm, dura à palpação, indolor e pedunculada. O 
tratamento cirúrgico consistiu em uma biópsia do tipo excisional com margem de 
segurança. Após a ressecção da lesão, uma moldagem da cavidade foi feita para 
obtenção do formato e tamanho ideal da área receptora, e optou-se pelo autoenxerto 
de pele do tipo parcial. A área doadora escolhida foi a região posterior do pavilhão 
auricular esquerdo, de onde foi removido um fragmento do tamanho correspondente 
à área a ser enxertada. No local do enxerto, a área doadora foi adaptada e 
estabilizada por meio de sutura com fio de nylon 6.0, juntando os bordos da ferida 
cirúrgica, porém sem causar isquemia na região. Os curativos foram realizados 
utilizando fibrase com cloranfenicol e a sutura foi removida com 15 dias do ato 
operatório. Conclusão: A região retroauricular se mostrou como uma área doadora 
em potencial para correção de defeitos pós-ressecção de processos patológicos 
conferindo, nesse caso, resultado estético e funcional satisfatório. 

Palavras-chave: Enxerto de pele; Pálpebra; Neoplasia 
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Frenotomia lingual em gemelares univitelinos: Relato de caso 

Ingrid Melo Schüler Arreguy¹, Larissa Alexsandra dos Santos Silva¹, Ítalo Ferreira 
Monteiro¹, Ana Cláudia da Silva Araújo² 

¹ Graduandos em Odontologia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Recife, Pernambuco, Brasil.)  

² Professora Associada da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, 
Pernambuco, Brasil 

Introdução: A anquiloglossia é uma anomalia congênita oral conhecida 
popularmente como “língua presa”. Isso ocorre quando uma parte do tecido deveria 
ter sofrido o processo de apoptose – morte programada – durante o desenvolvimento 
embrionário. Tal anomalia pode causar prejuízo no sistema estomatognático, 
distúrbios na fala, restrição dos movimentos da língua, má deglutição e má sucção. 
Observa-se, por sua vez, maior incidência em bebês recém-nascidos do sexo 
masculino. Relato de caso: A mãe dos bebês relatou que ambos possuíam o hábito 
de morder e soltar o mamilo durante a amamentação, fazendo com que houvesse o 
tempo de lactação menor que o normal, além dos bebês apresentarem baixo peso 
para as suas respectivas idades. A avalição dos frênulos linguais foi realizada meio 
da aplicação do Protocolo de Avaliação do Frênulo Lingual com escores para bebês 
proposto por Martinelli et al. O protocolo é composto por três partes: avaliação 
anatomofuncional, história clínica e sucção nutritiva e não nutritiva. O escore de 
ambos os bebês foram 7. Nesse caso, foi solicitado exames laboratoriais contendo 
hemograma, coagulograma e glicemia em jejum. Foi utilizado, com permissão da 
mãe, o lençol pediátrico para a contenção do bebê, evitando movimentações bruscas 
e inesperadas durante a cirurgia. Além disso, foi preciso do auxílio de um profissional 
para posicionar a cabeça do bebê, fazendo com que ele se sentisse mais seguro. 
Logo em seguida, o bebê foi apoiado no colo da mãe. Para o procedimento cirúrgico 
foi aplicado anestésico tópico e, ao fazer efeito, aplicou-se com anestésico infiltrativo 
a lidocaína com vasoconstrictor. Após isso, com a tesoura de ponta fina, foi realizado 
o picote no frênulo do bebê, logo em seguida, para realizar a homeostasia, foi 
utilizado gaze estéril. O sangramento foi mínimo após o procedimento cirúrgico. O 
bebê, por sua vez, foi colocado de imediato no seio materno, levando em 
consideração o fato do leite servir como cicatrizante natural para o pós cirúrgico 
quando o bebê tem de 0 a 6 meses de idade. Considerações finais: Destarte, para 
uma avaliação segura é necessária a aplicação do protocolo específico de cada 
caso. Nesse ínterim, a realização da frenotomia, contribuiu, significativamente, para 
melhorar a qualidade de sucção, deglutição e aleitamento materno. Além de prevenir, 
nesse sentido, uma futura má pronunciação de palavras devido a anquiloglossia.  

 

Palavras-chave: Odontopediatria, Gêmeos Monozigóticos, Cirurgia Bucal. 
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TRATAMENTO DE FRATURA MANDIBULAR EM PACIENTE 

DESDENTADO: UM RELATO DE CASO 

 

Marcos Dyllan de Souza Braga¹; Bruno de Macedo Santana ²; Altamir Oliveira de 

Figueiredo Filho²; Fabrício Souza Landim²; Nelson Studart Rocha²; Fábio Andrey da Costa 

Araújo² 

¹Universidade Paulista - UNIP, ²Universidade de Pernambuco – UPE 

 

Introdução: Os principais agentes etiológicos das fraturas mandibulares são os acidentes 

automobilísticos seguidos dos episódios de quedas e as agressões. Essas fraturas 

geralmente ocorrem em pacientes idosos, com capacidade osteogênica reduzida devido à 

diminuição de suas células osteoprogenitoras, acompanhada por suprimento insuficiente de 

sangue, características associadas à atrofia óssea mandibular. A fratura atrófica da 

mandíbula edêntula é uma patologia importante para os cirurgiões devido às dificuldades 

associadas à perda severa de tecido ósseo e à má qualidade e vascularização desse tecido. 

A escolha do tratamento correto como primeira abordagem das fraturas é importante para 

redução da morbidade operatória. É possível observar complicações associadas ao 

tratamento dessa patologia, causadas pelo estado sistêmico geral desse tipo de paciente e 

complicações biomecânicas da perda de massa óssea, gerando dificuldades na 

estabilização e fixação dos segmentos. Caso clínico: Paciente do sexo masculino, 82 anos 

de idade, encaminhado ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz, queixando-se de dor ao mastigar e dormência do lábio direito. 

Na anamnese paciente relatou ter sido vítima de queda da própria altura durante caminhada, 

negando perda de consciência ou vômito. Considerando dados colhidos na anamnese 

paciente classificado com ASA II. Considerações finais: Paciente foi submetido intubação 

nasotraqueal, o acesso cirúrgico de escolha foi o submandibular, para acesso amplo das 

linhas de fratura. Após acesso as fraturas foram reduzidas e simplificadas por meio da 

fixação de miniplacas de do sistema 2.0 com parafusos monocorticais na região da base da 

mandíbula. Com as linhas de fraturas estabilizadas e contorno anatômico mandibular 

restabelecido, uma placa do sistema 2.4 locking modelada e fixada com parafusos 

bicorticais. Após seis meses o paciente retornou ao serviço não apresentando queixas nem 

alterações aos exames de imagem, recebendo alta do ambulatório. 

 

Descritores: Ferimentos e lesões, Fixação Interna de Fraturas, Arcada Edêntula. 
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RESSECÇÃO DE ADENOCARCINOMA ORAL: RELATO DE CASO 

Camilla Siqueira de Aguiar, Milena Mello Varela Ayres de Melo Pinheiro, Rodrigo 
Henrique Mello Varela Ayres de Melo, Victor Leonardo Mello Varela Ayres de Melo, 
Deise Louise Bohn Rhoden, Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo 

Universidade Federal de Pernambuco  

Cooperativa dos Fisioterapeutas e Serviços em Saúde de Pernambuco 

Ministério da Saúde – Prefeitura de Arroio dos Ratos / RS 

Universidade Federal de Pernambuco 

Universidade Luterana do Brasil 

Universidade Federal de Pernambuco 

Introdução: O adenocarcinoma polimorfo é uma neoplasia maligna das glândulas 
salivares incomum na região de cabeça e pescoço que ocorre quase exclusivamente 
em glândulas salivares menores. Entretanto essa patologia apresenta sinais clínico 
patológicos próprios e baixo potencial biológico. A lesão ocorre com maior frequência 
em indivíduos idosos do gênero feminino, entre a sexta e oitava década de vida, com 
maior prevalência para as regiões do palato duro, palato mole, sendo o lábio superior 
e a mucosa jugal as outras localizações mais comuns. O diagnóstico diferencial tanto 
clínico quanto histológico é feito com o adenoma pleomórfico e o carcinoma adenoide 
cístico. O tratamento cirúrgico mais indicado é a excisão cirúrgica ampla, incluindo 
algumas vezes a ressecção do osso subjacente. Podem ocorrer metástases para os 
linfonodos regionais, porém são incomuns. Relato de Caso: Paciente do sexo 
masculino, 63 anos de idade, leucoderma, compareceu ao Ambulatório de CTBMF 
da UFPE com queixa de lesão tumoral na maxila esquerda com evolução de dez 
anos, pós exodontia na região. Ao exame físico intra-oral observou-se a presença de 
lesão na região da tuberosidade da maxila esquerda de características nodulares 
com consistência fibrosa e lisa, fixa, séssil, normocrômica, de forma oval, bordas 
definidas e sintomatologia indolor. Através de radiografia se revelou lesão com 
densidade radiográfica mista projetada na região da tuberosidade da maxila 
esquerda. O paciente foi submetido a procedimento cirúrgico sob anestesia geral 
para exérese da lesão seguido de reconstrução a base de retalho mucoso. O pós 
operatório seguido foi protocolo do serviço, sem nenhuma complicação e sem sinal 
de recidiva. A peça patológica foi encaminhada ao Serviço de Anatomopatologia, 
onde as margens livres e o diagnóstico foram confirmados. Considerações finais: 
O adenocarcinoma polimorfo é uma neoplasia maligna rara que afeta as glândulas 
salivares cujo potencial de malignidade, recorrência e metástase, são relativamente 
baixos. Com base nos casos descritos na literatura médica, excisão cirúrgica com 
margens de segurança é o procedimento de escolha. 

Palavras-chave: Adenocarcinoma. Patologia. Retalhos Cirúrgicos. 
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ENUCLEAÇÃO DE CISTO DE RETENÇÃO EM SEIO MAXILAR PELA 
TÉCNICA DE CALDWELL-LUC: RELATO DE CASO 

Camilla Siqueira de Aguiar, Lohana Maylane Aquino Correia de Lima, Rodrigo 
Henrique Mello Varela Ayres de Melo, Victor Leonardo Mello Varela Ayres de Melo, 
Deise Louise Bohn Rhoden, Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo, 

Universidade Federal de Pernambuco,  

Universidade Federal de Pernambuco, lohanawatson@hotmail.com 

Ministério da Saúde – Prefeitura de Arroio dos Ratos / RS 

Universidade Federal de Pernambuco 

Universidade Luterana do Brasil 

Universidade Federal de Pernambuco  

Introdução:  O seio maxilar pode ser acometido por diversos processos patológicos 
sinusais e recorrentes, dentre eles, o cisto de retenção. Este, anatomicamente 
constitui-se como uma cavidade patológica preenchida por muco e revestida, 
geralmente, por epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes 
produtoras de muco. Clinicamente, o cisto apresenta-se assintomático, o qual 
permanece sem tratamento, ou sintomático associado ou não a expansão 
significativa, podendo causar cefaleia, dor periorbital, assimetria facial e 
revitalizações dentárias, devendo ser tratado cirurgicamente.  Relato de Caso: 
Paciente gênero feminino, 57 anos de idade, leucoderma, compareceu ao 
Ambulatório de CTBMF da UFPE, queixando-se de ausência de elementos 
dentários, cefaleia constante e relatando quadro clínico de sinusite crônica. Após a 
anamnese e o exame físico, foi solicitada um exame de imagem do tipo panorâmica 
para auxiliar o diagnóstico da paciente, a qual observou-se uma alteração 
ligeiramente radiopaca, homogênea e em forma de cúpula localizada no assoalho do 
seio maxilar esquerdo, medindo aproximadamente 4,0cm x 2,0cm. A paciente foi 
submetida a uma intervenção cirúrgica para enucleação da lesão, a qual foi abordada 
pela técnica de Caldwell Luc. Em controle pós operatório a remissão dos sintomas 
ocorreu de modo satisfatório e em nova tomada imaginológica observou-se ausência 
de recidivas. A peça histopatológica foi conclusiva de cisto de retenção. 
Considerações finais: Pode-se entender que o correto diagnóstico, bem como 
avaliação minuciosa de exames complementares, como os exames imaginológicos, 
é fundamental para pacientes submetidos a intervenção cirúrgica que apresentam 
qualquer tipo de lesão. É importante salientar que a escolha do acesso cirúrgico é 
essencial, pois deve evitar ou reduzir as possíveis complicações no trans e pós-
operatório. A técnica eleita para enucleação do cisto de retenção do seio maxilar no 
caso relatado foi a técnica de Caldwell-Luc. Apesar de ser um procedimento antigo, 
promove uma abordagem segura, acesso diretamente na cavidade sinusal, o que 
facilita a visualização e remoção da lesão. 

Palavras-chave: Seio Maxilar. Patologia. Cirurgia Bucal. 
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REABILITAÇÃO ESTÉTICA UNILATERAL EM PACIENTE 
ANOFTÁLMICO: RELATO DE CASO 

 

Marcos Dyllan de Souza Braga¹, Giovanna Almeida da Silva², Maria Leonisia 
Ferreira da Silva³, Kelly Cristina de Sousa Alencar³, Aline Úrsula Rocha 
Fernandes4  

¹Universidade Paulista – UNIP, ²Universidade Católica de Brasília – UCB, 
³Universidade de Brasília – UnB, 4Universidade de Brasília – UnB 

 

Introdução: Dentre as perdas de estruturas faciais, as perdas oculares 
apresentam inúmero de casos. As perdas do globo ocular causam 
desconfiguração, comprometendo a estética devido à perda da simetria facial e, 
consequentemente, traz ao paciente a diminuição de sua autoestima, 
acarretando problemas psicossociais, estéticos e limitação do campo de visão. 
A perda ocular é causada por alterações como acidentes ou traumas, doenças 
patogênicas e alterações genéticas. Pacientes submetidos a tal mutilação devem 
ser reabilitados através de prótese confeccionada de forma individualizada, cujos 
objetivos envolvem estética, função e conforto psicológico. A Prótese 
bucomaxilofacial é a especialidade odontológica responsável pelo estudo clínico 
e o tratamento das lesões congênitas, evolutivas, traumáticas e patológicas 
sediadas na boca, maxilares e face. Relato de caso: Paciente M.R.S.M, 69 de 
idade, sexo feminino, caucasiana, do lar, apresentou-se à clínica de Prótese 
Bucomaxilofacial HUB/EBSERH/UnB para adaptação de prótese ocular estética. 
A paciente relatou, durante a anamnese, que foi submetida à enucleação do 
bulbo ocular direito, devido ao glaucoma, meses antes. Imediatamente após a 
enucleação, foi adaptada uma prótese pré-fabricada, que apresentava estética 
e volume insatisfatórios. Cera utilidade (Wilson, Brasil) foi utilizada para corrigir 
o volume da prótese pré-fabricada, que foi moldada, para obtenção do molde 
para a prótese. Este foi incluído em gesso pedra (Asfer, Brasil), no interior de 
mufla metálica nº 5 (Mac, Brasil), e polimerizada resina acrílica 
termopolimerizável branca para a obtenção da esclera artificial (A.O. Clássico 
Ltda, Brasil). Tendo sido polida, a esclera foi provada na cavidade, recebendo a 
centralização pupilar. A íris, feita de cartolina pintada com tinta a óleo foi colada 
sobre a esclera, que recebeu caracterização por pigmentos e uma camada de 
resina acrílica termopolimerizável incolor. A prótese passou por acabamento, 
polimento final e foi instalada. A paciente recebeu orientação de higienização e 
uso, demonstrando satisfação com o resultado estético e funcional. 
Considerações finais: O tratamento reabilitador atingiu o seu objetivo de 
restaurar a estética facial, devolvendo a autoestima da paciente e corrigindo 
assimetrias. 

Descritores: Olho artificial, Enucleação ocular, Prótese Maxilofacial, 
Reabilitação. 
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RELATO DE CASO CLÍNICO: REABILITAÇÃO INDIRETA COM 

ONLAY DE CERÔMERO. 

Ilanna Cézar Limeira de Araújo1*, Arthur Barbosa Palmeira Limeira2, Maria 

Helaynne Diniz Faria2, Lucas Dantas Pereira2          

1Graduada em Odontologia pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP) e pós-

graduada em Dentística pelo Centro Odontológico de Estudos e Pesquisa 

(COESP) 

2Graduandos em Odontologia pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) 

Introdução: O cerômero é um bom material estético que apresenta uma 
contração de polimerização mínima, estabilidade de cor e proporção de desgaste 
semelhante ao esmalte dentário, tornando-o uma boa opção, para restaurações 
oclusais. Assim, o objetivo desse trabalho foi descrever os procedimentos 
clínicos realizados para confecção de uma restauração indireta com onlay de 
cerômero. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 28 anos, procurou a 
clínica de especialização em dentística do Centro Odontológico de Estudos e 
Pesquisa (COESP) em João Pessoa – PB, devido a uma fratura da restauração 
em amálgama do elemento 26. Durante a anamnese, foi relatado a realização 
do procedimento endodôntico no mesmo, há alguns anos. Procedeu-se com uma 
radiografia periapical e, após uma avaliação minuciosa dos canais obturados, foi 
proposta a substituição do amálgama por uma restauração indireta com onlay de 
cerômero, tendo em vista que a paciente desejava uma reabilitação estética de 
qualidade e de baixo custo. Considerações finais: Conclui-se que os 
cerômeros compõem uma boa opção restauradora para dentes com extensa 
perda de estrutura dentária. Dessa forma, a paciente mostrou-se bastante 
satisfeita quanto à estética e adaptação da peça. 

Palavras-chave: Dentística operatória, estética dentária, onlay. 
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EXPANSÃO ORTO-CIRÚRGICA SIMPLIFICADA PARA 

CORREÇÃO DE ATRESIA MAXILAR EM ADULTOS: RELATO DE 

CASO 

Antônio Pires da Silva Neto, Maicon Vinicius Pereira, Éverton Ribeiro Lelis, 

Júlio Bisinoto Gomes, Rodrigo Paschoal Carneiro, Juliana de Morais Jacob 

Graduação em odontologia, UNITRI Uberlândia  

Graduação em odontologia, UNITRI Uberlândia  

Doutor, especialista em Ortodondia, ABO Uberlândia 

Mestre, especialista em CTBMF, ABO Uberlândia  

Mestre, especialista em CTBMF 

Mestre, especialista em Ortodontia, ABO Uberlândia 

Introdução: As discrepâncias ósseas faciais constituem atualmente, uma área 
de grande interesse clínico e científico na Odontologia, sendo a deficiência 
transversal da maxila uma das mais relevantes, pois está em primeiro lugar em 
uma ordem lógica de tratamento. A deficiência transversal da maxila pode ser 
causada principalmente por hábitos deletérios, assimetrias esqueléticas e perda 
precoce de dentes. Quando o paciente apresenta essa deficiência transversal, 
existem algumas possibilidades de tratamento, sendo as principais: a expansão 
da maxila (ERM), descrita por Angell em 1860; e a expansão da maxila 
cirurgicamente assistida (ERMCA), descrita por Brown em 1938. Recentemente 
demonstrou-se que técnicas mais conservadoras de osteotomia são o suficiente, 
diferente das tradicionalmente usadas. Relato de caso: Paciente do sexo 
masculino, 21 anos, perfil facial côncavo, Classe III de Angle, com deficiência 
transversal e sagital de maxila, procurou tratamento ortodôntico no Curso de 
Especialização em Ortodontia da ABO Regional de Uberlândia, com queixa 
oclusal e facial. Perante as condições, a ERMCA foi o tratamento de escolha, a 
qual foi realizada em ambiente ambulatorial (ABO), previamente à cirurgia 
ortognática de avanço maxilar, visando melhor estabilidade, devido à grande 
quantidade de expansão necessária. Considerações finais: Conclui-se que a 
utilização de osteotomias mínimas possibilitou resultado semelhante ao das 
técnicas mais invasivas, possibilitando também a realização em ambiente 
ambulatorial, evitando custos com internação hospitalar e honorários de demais 
profissionais deste ambiente. 

Palavras-chave: Cirurgia Ortognática, Ortodontia, Expansão maxilar. 
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REABILITAÇÃO ESTÉTICA UNILATERAL EM PACIENTE 
ANOFTÁLMICO: RELATO DE CASO 

 

Marcos Dyllan de Souza Braga¹, Giovanna Almeida da Silva², Maria Leonisia 
Ferreira da Silva³, Kelly Cristina de Sousa Alencar³, Aline Úrsula Rocha 
Fernandes4  

¹Universidade Paulista – UNIP, ²Universidade Católica de Brasília – UCB, 
³Universidade de Brasília – UnB, 4Universidade de Brasília – UnB 

 

Introdução: Dentre as perdas de estruturas faciais, as perdas oculares 
apresentam inúmero de casos. As perdas do globo ocular causam 
desconfiguração, comprometendo a estética devido à perda da simetria facial e, 
consequentemente, traz ao paciente a diminuição de sua autoestima, 
acarretando problemas psicossociais, estéticos e limitação do campo de visão. 
A perda ocular é causada por alterações como acidentes ou traumas, doenças 
patogênicas e alterações genéticas. Pacientes submetidos a tal mutilação devem 
ser reabilitados através de prótese confeccionada de forma individualizada, cujos 
objetivos envolvem estética, função e conforto psicológico. A Prótese 
bucomaxilofacial é a especialidade odontológica responsável pelo estudo clínico 
e o tratamento das lesões congênitas, evolutivas, traumáticas e patológicas 
sediadas na boca, maxilares e face. Relato de caso: Paciente M.R.S.M, 69 de 
idade, sexo feminino, caucasiana, do lar, apresentou-se à clínica de Prótese 
Bucomaxilofacial HUB/EBSERH/UnB para adaptação de prótese ocular estética. 
A paciente relatou, durante a anamnese, que foi submetida à enucleação do 
bulbo ocular direito, devido ao glaucoma, meses antes. Imediatamente após a 
enucleação, foi adaptada uma prótese pré-fabricada, que apresentava estética 
e volume insatisfatórios. Cera utilidade (Wilson, Brasil) foi utilizada para corrigir 
o volume da prótese pré-fabricada, que foi moldada, para obtenção do molde 
para a prótese. Este foi incluído em gesso pedra (Asfer, Brasil), no interior de 
mufla metálica nº 5 (Mac, Brasil), e polimerizada resina acrílica 
termopolimerizável branca para a obtenção da esclera artificial (A.O. Clássico 
Ltda, Brasil). Tendo sido polida, a esclera foi provada na cavidade, recebendo a 
centralização pupilar. A íris, feita de cartolina pintada com tinta a óleo foi colada 
sobre a esclera, que recebeu caracterização por pigmentos e uma camada de 
resina acrílica termopolimerizável incolor. A prótese passou por acabamento, 
polimento final e foi instalada. A paciente recebeu orientação de higienização e 
uso, demonstrando satisfação com o resultado estético e funcional. 
Considerações finais: O tratamento reabilitador atingiu o seu objetivo de 
restaurar a estética facial, devolvendo a autoestima da paciente e corrigindo 
assimetrias. 

Descritores: Olho artificial, Enucleação ocular, Prótese Maxilofacial, 
Reabilitação. 
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ENSINO DE GERIATRIA PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA 
NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 

Ellen Dayse de Freitas Ferreira¹ Julia Tavares Palmeira²  Vitor Nascimento Góes³  
Bruno Firmino de Oliveira³ Francisco Adeilson do Nascimento Costa³ José 
Henrique de Araújo Cruz³  

¹Graduanda de Odontologia UFRN ²Graduanda de Odontologia UFCG 
³Cirurgiões Dentista  

Tendo em vista a importância e necessidade de oferecer maiores cuidados à 
saúde da população idosa, principalmente, pelo aumento na expectativa de vida 
e a precisão de políticas de saúde voltadas para esse grupo, o objetivo desse 
trabalho é verificar a presença da disciplina de geriatria na grade curricular dos 
cursos de odontologia nas universidades da região Nordeste do Brasil. O 
aumento da longevidade tem favorecido o desenvolvimento do mercado 
odontológico e os profissionais com capacitação para atendimentos 
odontogeriátricos se tornaram mais procurados. Com base nisso, torna-se 
necessário que durante a graduação sejam trabalhados temas que abordem o 
funcionamento fisiológico e as alterações patológicas dos pacientes idosos. Este 
estudo adotou como estratégia de coleta de dados a consulta no site do 
Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Federal de Odontologia (CFO), 
por meio da visita dos sites dos cursos de odontologia. O universo foi composto 
por 95 instituições de ensino superior, e após a aplicação dos critérios de 
inclusão e exclusão foi obtida uma amostra de 86 faculdades. Assim, das 86 
instituições consultadas, 42 (48,83%) apresentaram a disciplina de geriatria, 
sendo 37 (88,09%) em universidade particular e as outras 5 (11,90%) em 
universidade pública. As outras 44 universidades (51,16%) não apresentaram a 
disciplina. De acordo com resultados obtidos, pode-se concluir que foi 
encontrado um número relevante de faculdades que oferecem a disciplina de 
geriatria em odontologia na sua grade curricular, entretanto, ainda se observa a 
necessidade de qualificar e quantificar a oferta desta disciplina, em termos 
metodológicos e de conteúdo para garantir que os futuros cirurgiões-dentistas 
estejam aptos a cuidar da saúde bucal dos idosos que estão em constante 
demanda. 

Palavras-chave: Educação. Educação em Odontologia. Currículo. 
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ÁRVORE DO SORRISO: UMA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE BUCAL NA PANDEMIA DA COVID-19 

 
Erik Vinícius Martins Jácome1*, Jullierme de Oliveira Morais2, Ivana Cristina Martins de 
Oliveira3, Aline Pereira da Silva4. 

1Cirurgião-dentista residente em Atenção Básica, UERN, Mossoró/RN. 
2Graduando de Odontologia, UERN, Caicó/RN. 
3Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família, Mossoró/RN. 
4Auxiliar de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família, Mossoró/RN. 
 
Introdução: A pandemia da COVID-19 trouxe a necessidade de discussões sobre as 
formas de organização das práticas de saúde na Atenção Primária. Nessa perspectiva, 
a equipe de saúde bucal enfrenta desafios para adequar a assistência odontológica ao 
novo contexto, sendo imprescindível a busca de estratégias para a continuidade do 
cuidado aos usuários. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada durante intervenções 
de educação em saúde bucal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Relato de 
Experiência: A “Árvore do Sorriso” é uma estratégia criada pela equipe de saúde bucal 
da UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho, localizada na cidade de Mossoró/RN, devido a 
necessidade no período de pandemia da continuação das atividades de educação em 
saúde para a comunidade, visando risco mínimo de contágio comunitário de COVID-19 
entre usuários e profissionais de saúde. Ela foi realizada nos meses de maio à julho de 
2020, com o desenvolvimento de atividades ao ar livre, levando a sala de espera da 
unidade para a parte externa, abaixo da sombra da copa de uma Cajarana. A equipe 
distribuiu cadeiras nesse espaço com um distanciamento de 1,5 metros entre as 
mesmas, higienizadas com frequência. Toda semana uma temática foi trabalhada com 
os usuários enquanto aguardavam serem atendidos, como o “Maio Vermelho: combate 
ao câncer de boca”, “Amamentação e desenvolvimento orofacial” e “Julho Laranja: 
prevenção das maloclusões dentárias”. Foram usados cartazes e placas ilustrativos e 
com enunciados informativos, sendo estes expostos, durante todo o dia, suspensos em 
galhos da árvore e também em um muro que fica embaixo da copa da Cajarana, com 
explanações realizadas pelos profissionais a toda rotatividade de usuários. Obteve-se 
com a estratégia resultados positivos no que se refere ao feedback sobre o material 
exposto e participação dos usuários durante as explanações dos assuntos, sendo 
momentos ricos de trocas de conhecimentos. Considerações finais: No cenário atual, 
a presente estratégia possibilitou a continuidade das ações de educação em saúde 
bucal de forma viável, eficaz e com responsabilidade diante dos desafios postos pela 
pandemia. Essas ações estimulam na população a ampliação dos conhecimentos e 
proporciona um senso de corresponsabilidade principalmente na prevenção de agravos. 

Palavras-chave: Educação em saúde bucal, Infecções por coronavirus, Pandemias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



322 
 

FOTOBIOMODULAÇÃO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA 
MUCOSITE ORAL: RELATO DE CASO CLÍNICO 

Jéssyka Maria Lopes de Souza1, José Jorde Canuto da Silva2, José Endrigo 
Tinoco3 
1Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, Paraíba, Brasil 

2Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, Paraíba, Brasil 

3Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, Paraíba, Brasil 

Introdução: A mucosite oral (MO) é um dos efeitos adversos mais prevalentes 
da quimioterapia e é caracterizada por úlceras dolorosas que podem acometer 
os tecidos moles da boca e trato gastrointestinal; acomete até 90% dos casos, 
mas a terapia com laser de baixa intensidade pode ser utilizada para sua 
prevenção, graças ao seu efeito de biomodulação. Relato de Caso: M.W.T, 
homem, 52 anos, queixa de “aftas na boca”, diagnosticado com um carcinoma 
espinocelular metastático (estadiamento IV) na base da língua. No exame físico, 
áreas eritematosas na mucosa oral que evoluíram para úlceras dolorosas em 
uma semana, dificuldade de deglutição salivar, impossibilidade de ingestão de 
alimentos sólidos e desconforto para ingestão de alimentos pastosos e líquidos. 
O tratamento foi iniciado com analgesia tópica, controle do biofilme dental e 
sessões diárias de laser (InGaAlP 660nm, 40mW, 4J/cm2) para tratamento das 
úlceras presentes e prevenção de novas lesões que pudessem surgir com o 
seguimento do tratamento contra o câncer. Não houve alteração do protocolo 
médico e nem interrupção. Considerações finais: A implementação de 
cuidados orais juntamente com a fotobiomodulacão foi importante para o 
tratamento das lesões existentes e o surgimento de novas úlceras resultantes 
dos ciclos de quimioterapia que seguiram concomitantes ao tratamento 
odontológico melhorando a qualidade de vida do paciente e , com isso, aplicando 
a multidisciplinaridade no atendimento e acompanhamento do paciente com 
câncer. 

Palavras-chave: Estomatite; Mucosite; Carcinoma. 
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DESLOCAMENTO LATERAL DE 
RETALHO PARA RECOBRIMENTO 
RADICULAR: RELATO DE CASO  

Clarisbalte Martins Sampaio Sá Bezerra¹*, Nathalia Alexandre Eloy Lins², 
Luedyna Rayane Rodrigues Leite¹, Diego Aud Gonçalves¹, Leandro Reis¹, 

Léogenes Maia Santiago¹.  
¹Universidade de Pernambuco – UPE – Arcoverde-PE  
²Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES UNITA- Caruaru-PE 
Correspondência: Clarisbalte M. S. S. Bezerra 
 
Introdução: Recessão gengival é o deslocamento apical do tecido gengival, 
podendo transpassar a junção amelocementária, causando a exposição da raiz 
dental. A recessão gengival pode causar no paciente, diversos problemas, como 
hipersensibilidade dentária, cárie radicular, insatisfações estéticas, dificuldade 
de realizar higienização, e em casos extremos, pode até provocar a perda de 
elemento dentário. Fatores etiológicos podem causar as retrações gengivais nos 
pacientes, como escovação traumática, acúmulo de placa na região da retração, 
tratamento ortodôntico, apertamento dental, fatores anatômicos da própria 
região. Além disso, outros fatores podem influenciar na recessão gengival, como 
a fenestração óssea, próteses mal adaptadas, cortical óssea fina, ausência de 
tecido queratinizado, pouco tecido gengiva ou biótipo gengival fino, má posição 
dentária e vestíbulo raso. Relato de Caso: Paciente de 26 anos foi encaminhada 
para atendimento em clínica integrada e na anamnese apresentou como queixa 
principal a dificuldade de higienização na região anterior relatando que sua 
gengiva estava “se deslocando para baixo”. Após a avaliação clínica, observou-
se freio labial com inserção alta, próximo ao elemento 31, ausência da faixa de 
gengiva ceratinizada e presença de cálculo. Foram realizados procedimentos 
básicos como: raspagem e alisamento coronoradicular e instruções de 
higienização oral, logo após, foi planejado o tratamento cirúrgico para a recessão 
gengival que se classificava como uma recessão Classe II de Miller. A paciente 
possuía área doadora favorável adjacente a área da recessão, foi escolhida a 
técnica de deslocamento lateral do retalho, por possuir uma boa previsibilidade 
de cobertura radicular além de promover uma modificação no biotipo gengival 
oportunizando também a formação de uma gengiva inserida que permitisse um 
bom controle de biofilme no futuro. O procedimento foi realizado com sucesso e 
com bom resultado clínico. Após 6 messes a paciente não retornou para 
consultas de manutenção, retornando após 1 ano, com presença de cálculo e 
inflamação gengival e com a manutenção dos resultados obtidos. Após 3 anos, 
a mesma retornou com condições clínicas semelhantes a última visita, e mesmo 
com um quadro desfavorável, apresentava ainda  manutenção e estabilidade nos 
tecidos periodontais. Novamente foram realizados raspagem e alisamento 
coronoradicular. Considerações finais: Podemos concluir que a retalho 
deslocado lateralmente para o recobrimento radicular de única raiz exposta 
Classe II de Muller, se mostra uma alternativa viável, de fácil execução e boa 
previsibilidade, sendo necessária avaliação previa do caso para um correto 
diagnóstico e tratamento. Mesmo com as limitações do caso, o resultado final e 
prognóstico ao longo dos anos foi satisfatório.  

Palavras-chave: Cirurgia, Retalho, Periodonto.  
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CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL ASSOCIADO A LENTE 
DE CONTATO DENTAL, PARA HARMONIZAÇÃO DO SORRISO: 

RELATO DE CASO 
Clarisbalte Martins Sampaio Sá Bezerra¹*, Nathalia Alexandre Eloy Lins², José 

Sandro Xavier Duarte Júnior¹, Diego Aud Gonçalves¹, Éverton Matheus de 
Araújo Nunes¹, Léogenes Maia Santiago¹.  

¹Universidade de Pernambuco – UPE – Arcoverde-PE  
²Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES UNITA- Caruaru-PE 

 

Introdução: A busca por um sorriso harmônico, aumenta a procura por 
Cirurgiões-Dentistas(CD) com finalidade não só estética, mas também funcional, 
proporcionando mais confiança e comodidade ao paciente. Os Sorrisos que 
possuem mais de 2 mm de exposição da gengiva, são caracterizados como 
sorrisos gengivais, apresentando diversas etiologias conhecidas, como 
inserções altas  de freios e bridas, discrepâncias esqueléticas, erupção passiva 
alterada, etc,  sendo essa exposição, uma das causas de procura ao CD quando 
o assunto é estética do sorriso. Relato de caso: No caso clínico em questão, a 
paciente de 21 anos, apresentou como queixa a “necessidade de aumentar o 
tamanho dos dentes e alterar a forma anatômica dos mesmos”. Durante o exame 
clinico, observou-se que o paciente possuía margem razoável de gengiva 
sobreposta aos dentes, o que possibilitou a utilização de cirurgia por meio do 
retalho de Widman modificado e posterior realização de lentes de contato dental. 
Considerações finais: Por meio dos resultados obtidos, é possível concluir que 
um planejamento integrado, entre a periodontia e a prótese, possibilita um 
resultado estético e funcional satisfatório, com melhoria do perfil gengival do 
sorriso do paciente, melhorando assim sua autoestima e satisfação.  

Palavras-chave: Cirurgia, Lentes de Contato, periodontia. 
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ESTOMATITE PROTÉTICA ASSOCIADA A CANDIDÍASE 
PSEUDOMEMBRANOSA EM PACIENTE GERIÁTRICO 

Gabriel Arruda Pinheiro¹, Gabriel Gomes da Silva¹, Dennys Ramon de Melo 
Fernandes Almeida², Glória Maria de França², Juliana Campos Pinheiro², 
Rafaella Bastos Leite³. 

¹Graduando em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

²Cirurgião-dentista. Doutorando em ciências odontológicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

³Cirurgião-dentista. Doutora em ciências odontológicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Introdução: A estomatite protética acomete a mucosa de suporte das próteses 
totais e removíveis e caracterizando-se pela presença de edema, hiperplasia 
fibrosa inflamatória do tecido, raramente o processo é sintomático. A etiologia 
mostra-se extremamente variável, sendo considerada multifatorial, a forma de 
tratamento deve englobar todos os fatores envolvidos no processo. Dentro do 
quadro das causas da estomatite protética, três causas parecem favorecer 
fortemente o aparecimento da condição, como a desadaptação da prótese 
alterando a mucosa subjacente, a higiene precária da prótese associado ao uso 
contínuo da mesma e a presença da cândida albicans tanto nos tecidos como no 
material da prótese. A candidíase oral é considerada uma doença oportunista, o 
principal fator relacionado a ela é a imunossupressão. Entretanto existem outros 
fatores predisponentes, como a idade, uso de próteses dentárias, tabagismo e 
alterações salivares, como xerostomia. Relato de Caso: Paciente do gênero 
masculino, setenta e quatro anos, apresentava uma lesão exofítica, na região de 
palato com dois centímetros de extensão, além da presença de candidíase 
pseudomembranosa, fazia o uso de uma prótese parcial superior removível há 
aproximadamente dez anos. Foi levantada a hipótese diagnóstica de estomatite 
protética associada a candidíase pseudomembranosa. A terapêutica instituída 
consistiu no uso de antifúngico por um período de quinze dias e biópsia 
incisional. O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de hiperplasia 
fibrosa inflamatória. Foi recomendado a confecção de uma nova prótese para 
que fosse evitado a recorrência da lesão, e o paciente também foi instruído 
quanto a sua higiene oral evitando-se desta forma a recorrência da candidíase. 
Considerações finais: O cirurgião-dentista deve ser capaz de reconhecer e 
diagnosticar a estomatite protética em sua prática diária e tratar o paciente de 
acordo com a sua etiologia, oferecendo desta forma para o paciente um maior 
conforto e melhores condições de vida.  

Palavras-chave: Patologia Bucal; Prótese Dentária; Estomatite. 
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BIÓPSIA EXCISIONAL EM REGIÃO DE MUCOSA JUGAL: UM 
RELATO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO 

Matheus Lopes da Silva1; Maria Helaynne Diniz Faria1; Franscisca Janiele 
Pinheiro Pereira1; Luanna Mayrany Alves Costa Silva1; Thiago Marcelo 
Fernandes Alves de Almeida2; Gentil Homem Neto3. 

1 Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
2 Acadêmico do Curso de Odontologia da FACENE – Mossoró/RN. 
3 Docente do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
 
Introdução: As lesões da cavidade oral devem ser identificadas e precisamente 
diagnosticadas para, a partir disto, escolher qual terapia proceder e, assim, 
eliminá-las. Assim, a biópsia excisional surge como uma alternativa de 
intervenção cirúrgica para fins de tratamento e/ou diagnóstico de lesões em 
tecidos moles orais e consiste na remoção total da lesão, incluindo um perímetro 
de 2 a 3 mm de tecido normal em torno da lesão e é reservada para as lesões 
menores (< 1 cm de diâmetro), acrescidas das lesões que podem ser removidas 
totalmente sem comprometer as características do paciente ou a função oral. Por 
isso, este relato de caso tem como objetivo descrever os passos cirúrgicos 
realizados durante uma biópsia excisional. Relato de Caso: Paciente M.A.P., 
sexo feminino, 47 anos, foi encaminhada às Clínicas Odontológicas da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) pelo serviço 
odontológico da Estratégia Saúde da Família (ESF), por apresentar uma lesão 
arredondada, de aproximadamente 7 mm, rósea, de crescimento exofítico e de 
consistência fibrosa na região de mucosa jugal direita. Na anamnese e o exame 
clínico intra e extra-oral, a hipótese diagnóstica foi de fibroma. A biópsia 
excisional foi indicada para fins de diagnósticos. O procedimento cirúrgico foi 
iniciado com antissepsia extra e intraoral, anestesia infiltrativa em envolta da 
lesão. Realizou-se a pinçagem da lesão com um fio de sutura para facilitar o 
campo cirúrgico. Após a pinçagem, foi feito o tracionamento e uma incisão 
elíptica ao redor da lesão com lâmina de bisturi nº 15, com no mínimo 3 mm de 
distância de profundade o suficiente para a remoção completa da lesão e 
convergindo em profundidade. O procedimento foi finalizado com sutura em 
pontos simples, utilizando fio de seda nº 3,0. A peça cirúrgica foi inserida em um 
recipiente contendo Formol à 10%, o suficiente para somente cobrir a lesão e 
enviada ao Laboratório de Histopatologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) para a análise histopatológica. Considerações finais: 
A confirmação da hipótese diagnóstica ainda não foi obtida, devido à paralisação 
das Instituições de ensino em virtude da pandemia do novo coronavírus. O 
procedimento foi realizado por discentes da graduação, proporcionando o 
desenvolvimento de habilidades cirúrgicas relevantes para sua atuação 
profissional, bem como enfatiza o papel da Universidade na resolução de casos, 
na região a qual está inserida. 
 
Palavras-chaves: Biópsia Excisional, Diagnóstico, Cirurgia Bucal. 
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Universities 

Introdução: A constante busca por um sorriso harmônico e estético pela 

sociedade contemporânea tem elevado o nível de exigência e de expectativa dos 

pacientes nos consultórios odontológicos. Dessa forma, procedimentos estéticos 

que sejam capazes de devolver a harmonia do sorriso têm garantido que novos 

materiais e técnicas surjam na Odontologia. As resinas compostas têm sido cada 

vez mais usadas para procedimentos mais conservadores e estéticos com 

resultados cada vez mais previsíveis. Relato de caso: Paciente relatava 

insatisfação com seu sorriso. Após exame clínico e planejamento (RX, 

fotografias, DSD e mockup), optou-se pela realização de facetas diretas 

utilizando compósitos nanohíbridos. Como uma das principais queixas da 

paciente era os dentes curtos, foi realizada a gengivoplastia de 15 25. Após isso, 

deu-se início ao clareamento dental pela técnica associada (clareamento de 

consultório associado ao clareamento caseiro-supervisionado). Para as 

reanatomizações, realizou-se o isolamento semi-absoluto, condicionamento dos 

elementos dentários e aplicação do sistema adesivo (Scotchbond MU- 3M). Uma 

resina nanohíbrida foi usada para as facetas (Empress Direct – Ivoclar). 

Considerações finais: A desarmonia dental prejudica vários aspectos da 

qualidade de vida do paciente. A técnica direta mostra-se uma opção viável, 

conservadora, com excelente resultado funcional e estético harmonizando o 

sorriso e a face com longevidade e previsibilidade. 

Palavras chaves: facetas dentárias, clareamento dental, materiais dentários. 
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SÍNDROME DE CORNÉLIA DE LANGE EM BEBÊ ASSOCIADA A 
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1,4 Estudante de Graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade 
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2,3 Cirurgiã-Dentista da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do 
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5 Professora Titular da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Brasil 

Introdução: A síndrome de Cornélia de Lange (CdLs) é uma condição rara com 

manifestação multissistêmica caracterizada por deficiência no desenvolvimento, 

comprometimento no crescimento, dismorfismo facial típico, anormalidades em 

múltiplos órgãos, incluindo alterações nas mãos e pés. Os problemas odontológicos são 

frequentes como: presença do palato ogival, micrognatia, atraso na irrupção dentária, 

doença periodontal e automutilação da língua. Assim, este relato de caso teve como 

objetivo retratar o atendimento de uma criança de 2 anos e 4 meses de idade, do sexo 

feminino, com a síndrome CdLs, paciente da clínica de odontologia para pacientes com 

necessidades especiais do Hospital de Ensino Odontológico da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, que apresentou uma lesão traumática no ventre lingual conhecida 

como Doença de Riga Fede (DRF), associada a dentes natais (71 e 81). Relato do 

Caso: Devido à grande hiperplasia do tecido sublingual, pouco prevalente nos casos de 

DRF, a biópsia excisional da lesão foi realizada em nível ambulatorial, sendo confirmado 

o referido diagnóstico. Foi dada uma anestesia infiltrativa no ventre lingual, próximo à 

lesão com lidocaína 2% associada à epinefrina 1:100000 e uma pinça hemostática reta 

foi utilizada para direcionar a incisão e, a remoção da lesão foi realizada com bisturi 

lâmina 15C e pinça Adson. Procedeu-se à hemostasia e, após, sutura, através de três 

pontos simples com fio reabsorvível. A criança retornou até 14 dias após a realização 

da biópsia, apresentando cicatrização do leito cirúrgico compatível com o tempo pós-

operatório. Considerações Finais: A identificação do conhecimento das comorbidades 

que um paciente com a síndrome CdLs apresenta, é de fundamental importância para 

o bom manejo e condução de um caso clínico. A remoção da lesão acarretou melhorias 

imediatas na alimentação, irritabilidade e proporcionou mais qualidade de vida à 

paciente. Por ser um caso clínico recente, não foi avaliado por mais tempo devido a 

COVID-19. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Síndrome de Cornélia de Lange, Deficiência intelectual, Úlceras 

Orais 
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REMOÇÃO CIRÚRGICA DE TÓRUS MANDIBULAR BILATERAL: 
RELATO DE CASO  

 
Luanna Mayrany Alves Costa Silva*1, Maria Helaynne Diniz Faria¹, Matheus 
Lopes da Silva1, Francisca Janiele Pinheiro Pereira1, Márcia Nicole de 
Medeiros Mélo2, Gentil Homem Neto3 
 
1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
2Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família –Caicó/RN 
3Docente do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
 
Introdução: O tórus mandibular é um tipo de alteração anatômica que acomete 
a tábua óssea lingual localizada normalmente na região dos pré-molares e 
molares inferiores, geralmente assintomático. Clinicamente é observado através 
da protuberância na face lingual da mandíbula e confirmado com exames 
complementares de imagens. Assim, este relato de caso tem por objetivo, 
apresentar a remoção cirúrgica de tórus mandibular bilateral realizado por alunos 
de graduação. Relato de caso: Paciente G.P.M, 45 anos, gênero feminino, foi 
encaminhada às Clínicas Odontológicas da UERN para remoção cirúrgica de 
tórus mandibular. Após o exame clínico, detectou-se a presença de 
protuberâncias ósseas, com aumento de volume multilobular bilateral na região 
lingual do rebordo alveolar da mandíbula, caracterizando clinicamente tórus 
mandibulares. Além disso, foi observado a necessidade de reabilitação protética 
e orientado a paciente que presença do tórus prejudicaria a adaptação das 
futuras próteses. Foi realizado radiografia oclusal da mandíbula, onde foi 
observado a presença de imagens radiopacas, confirmando o diagnóstico. O 
procedimento foi planejado em dois tempos cirúrgicos devido à complexidade do 
caso para discentes de graduação. A cirurgia foi iniciada com antissepsia extra 
e intraoral, anestesia bilateral do nervo alveolar inferior e lingual. Realizou-se 
incisão do tipo envelope com lâmina de bisturi nº 15, por lingual. Após o 
deslocamento do retalho, a remoção unilateral das exostoses foi realizada com 
broca cirúrgica nº 702. A regularização óssea se deu por meio de lima cirúrgica. 
Houve irrigação com solução fisiológica para posterior sutura interdental com fio 
de seda 3,0. A remoção da sutura foi feita na Unidade de Saúde da usuária, 
devido a paralização das atividades acadêmicas em virtude da pandemia. 
Conclusão: A retirada cirúrgica de exostoses mandibulares é um procedimento 
a ser cogitado quando houver indicação, possibilitando a instalação de próteses 
que reabilitem o paciente funcional e esteticamente. Mesmo diante da 
complexidade, o planejamento pré-cirúrgico entre os alunos da graduação e o 
dentista-professor, foi fundamental importância para a resolução do caso, o qual 
foi conduzido de forma segura e sem complicações. 

Palavras Chave: Cirurgia Bucal; Mandíbula. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DE FRATURA 
ZIGOMÁTICO-ORBITAL PRODUZIDA POR ARMA BRANCA 

Ana Luíza Ingelbert Silva1; Lucas Viana Angelim2; Marcela Côrte Real 
Fernandes3; Rodrigo Henrique Mello Varela Ayres de Melo4; Deise Louise Bohn 
Rhoden5; Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo6  

1,2 Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 

3 Mestranda em Clínica Integral pela Universidade Federal de Pernambuco  

4 Cirurgião-Geral do Ministério da Saúde Arroio dos Ratos  

5 Docente da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)  

6 Chefe do departamento de Prótese e Cirurgia e Traumatologia Buco Facial da 
Universidade Federal de Pernambuco  

Introdução: O trauma facial tem crescido sua importância em meio aos estudos 
da saúde, tendo estreita relação com o aumento de acidentes e violência urbana. 
As lesões craniofaciais quando mal abordadas deixam sequelas, marginalizando 
o indivíduo do convívio social e gerando incapacidade de trabalho. Sua etiologia 
é multifatorial e podem representar cerca de 50% de todas as mortes advindas 
de traumas. As agressões por arma branca respondem hoje por elevada 
morbidade e mortalidade e podem ser consideradas algumas das agressões 
mais devastadoras encontradas em centros de trauma devido às consequências 
emocionais e à possibilidade de deformidade. No que se refere à anatomia, a 
região zigomática constitui a segunda área da face mais atingida por essas 
lesões, superada apenas pelos ossos nasais. A proposta deste trabalho é 
apresentar, através de um relato de caso, a importância do conhecimento 
multiprofissional em saúde acerca das possíveis situações desafiadoras 
encontradas nos centros de urgência através de um relato de caso no qual houve 
intervenção multidisciplinar. Relato de caso: Trata-se de um paciente do sexo 
masculino, melanoderma, que foi atendido em situação de urgência por um 
grande centro de trauma, cuja anamnese constatou ter sido vítima de agressão 
física por arma branca. Ao exame clínico observou-se a presença de fraturas em 
regiões fronto-zigomática esquerda, corpo do osso zigomático esquerdo, 
maxilas, nasal, vômer, temporal esquerdo, etmoide, parietal esquerdo e 
esfenoide, com fragmentos ósseos dentro da cavidade orbitária, ocasionando 
em perda do globo ocular esquerdo. O paciente foi submetido à cirurgia com 
abordagem multiprofissional e posterior reabilitação, apresentando pós-
operatório bastante satisfatório. Considerações finais: O trauma facial é 
considerado uma das situações mais delicadas nos centros de urgência e 
emergência, uma vez que, se abordado incorretamente, pode ocasionar 
sequelas psicológicas, funcionais e estéticas importantes. Portanto, êxito do seu 
tratamento depende da rápida abordagem logo após o trauma, bem como do 
correto manuseio das lesões. Tais fatores se tornaram primordiais no tratamento 
do caso citado, uma vez que houve a consolidação óssea satisfatória, o 
restabelecimento da função e da estética do paciente, concomitante a sua 
reabilitação através da instalação de prótese ocular com ausência total de 
quaisquer complicações pós-operatórias. 

Palavras-chave: Hospitais de emergência, Traumatismos faciais, Traumatologia 
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LEUCOPLASIA EM REGIÃO SUSCETÍVEL AO 
DESENVOLVIMENTO DE CARCINOMA DE CÉLULAS 

ESCAMOSAS: UM RELATO DE CASO CLÍNICO 

Túlio de Araújo Lucena1*; Giuliana Moura Luz Cordeiro Brasil1; Lucas Murelli de 
Sá Revoredô2; Silvia Milena Martins2; Roseana de Almeida Freitas3. 

1 Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Norte, Brasil.  

2 Graduando em Odontologia pela Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte, 
Brasil. 

3Docente do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Introdução: A leucoplasia se mostra como uma placa ou mancha branca que 
não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer 
outra doença, sendo considerada uma lesão pré-cancerígena, ou pré-maligna. 
Outrossim, quando lesões leucoplásicas se localizam em região de língua, 
vermelhão do lábio e assoalho bucal, somam mais de 90% daquelas que indicam 
displasia ou carcinoma. O presente estudo visa explanar a importância do exame 
histopatológico para descartar, ou não, possível malignidade. Relato de caso: 
Paciente do sexo masculino, 57 anos, compareceu à clínica de estomatologia do 
Departamento de Odontologia da Universidade federal do Rio Grande do Norte, 
queixando-se de uma lesão esbranquiçada, de relativo tamanho, na região de 
assoalho bucal com extensão a ventre de língua. Segundo descrição do 
paciente, com 15 a 20 dias de evolução, a lesão apresentava-se assintomática. 
Em sua anamnese, foi notificado o hábito do fumo há mais 40 anos. Como 
procedimento, realizou-se biópsia incisional de dois fragmentos teciduais para 
exame histopatológico. Após 7 dias da realização, o laudo apresentou, como 
resultado, hiperortoceratose. Considerações Finais: Por intermédio de um 
exame histopatológico, o qual pode explanar ou uma hiperceratose, ou uma 
displasia, além de poder indicar outra doença, foi possível dar um diagnóstico 
preciso e descartar teor maligno. Dessa forma, ressalta-se sua devida 
importância para posterior manejo de leucoplasias, bem como a necessidade de 
exames detalhados para proferir informações consistentes ao paciente.   

Palavras-chave: Leucoplasia, Carcinoma de Células Escamosas, Ceratose. 
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CIRURGIA ORTOGNÁTICA ASSOCIADA A TRATAMENTO 
PROTÉTICO EM PACIENTE PARCIALMENTE EDENTADO 

Lara Krusser Feltraco, Marcos Antônio Torriani 
 
Acadêmica da Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de 
Pelotas,  
Professor do departamento de Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial da Faculdade de odontologia, Universidade Federal 
de Pelotas 
 
Introdução: A má oclusão Classe III é uma condição esquelética caracterizada 
pela protrusão da mandíbula, ou retrusão da maxila, ou ambas. Em pacientes 
que são parcialmente ou totalmente desdentados, a reabilitação é desafiadora e 
às vezes requer tratamentos cirúrgicos, ortodônticos e protéticos combinados. 
Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 50 anos, foi encaminhada para a 
Residência de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial, com queixa de sua 
função mastigatória e aparência estética de seu sorriso. Ao exame intraoral, 
foram observados poucos dentes remanescentes e discrepância ântero-
posterior entre os arcos dentários. A mandíbula foi classificada como prótese 
parcial removível (PPR) de classe I de Kennedy e o arco superior como classe 
IV de Kennedy. No exame clínico e radiográfico, foi detectada perda da dimensão 
vertical de oclusão (DVO). Levando em consideração o estado geral de saúde 
do paciente, o custo e status dos dentes restantes e a discrepância ântero-
posterior entre os arcos dentários, o plano de tratamento incluiu cirurgia 
ortognática seguida de reabilitação protética. A cirurgia ortognática foi realizada 
com osteotomia Le Fort I e o processo alveolar superior foi mobilizado e 
avançado em 7 mm, conforme planejado pela análise cefalométrica. A maxila foi 
estabilizada na posição desejada usando miniplacas de titânio em forma de L e 
parafusos. Devido às limitações anatômicas, não foi possível corrigir 
completamente a discrepância ântero-posterior entre os arcos dentários. Após 
nove meses, foram realizados novos exames, análise da relação ântero-
posterior e a DVO, que confirmaram que a discrepância residual poderia ser 
compensada pela reabilitação protética. Então foi feita uma PPR superior 
cobrindo os dentes restantes e a correção da discrepância vertical e uma PPR 
inferior convencional. Considerações finas: A PPR do tipo overlay é uma 
alternativa simples e rápida para o tratamento de pacientes parcialmente 
edentados com má oclusão esquelética classe III e pequena discrepância 
ântero-posterior entre os arcos dentários.  
Palavras- chave: Prótese Parcial Removível, Oclusão Dentária, Cirurgia 
Ortognática. 
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FECHAMENTO DE MÚLTIPLOS DIASTEMAS POR MEIO DE 
RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA COMPOSTA EM 

INCISIVOS SUPERIORES 

Lucas Fernandes Gomes, Victor Vinicius Batista dos Santos, Daniel Carlos 
Barbosa Patrocínio, Samara Crislâny Araújo de Sousa, Iano Golveia de Araujo,  
Bruno Firmino de Oliveira 

Acadêmicos de odontologia da Universidade Federal de Campina Grande- 
UFCG  

Graduado em odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG  

 

Introdução: Os diastemas são espaços interdentais que ocorrem nos arcos 
superior e inferior, tanto em dentes anteriores como em dentes posteriores, 
sendo mais frequentes em dentes anterossuperiores. Relato de caso: Paciente 
M.F.P.G., sexo feminino, 45 anos, leucoderma, procurou a clínica 
Eydental(Patos-PB) para avaliação de diastemas nos incisivos superiores. 
Foram verificados diastemas entre incisivos (12 ao 22). Foi então proposto o 
fechamento desses espaços através de restaurações diretas em resina, visto 
que a paciente não aderiu à possibilidade de um tratamento ortodôntico. 
Procedeu-se então a restauração coronária com resina composta. Para tal 
procedimento, foi utilizada uma técnica de inserção direta do material a mão livre 
com matriz de poliéster, sob isolamento relativo, em detrimento da técnica com 
matriz de silicone após enceramento diagnóstico. Inicialmente foi realizada 
profilaxia com pedra pomes e água utilizando escova de Robinson. Os dentes, 
em seguida, sofreram micro ranhuras com pontas diamantadas em suas faces 
mesial e distal, para criar áreas de maior retenção para o material restaurador. 
Seguiu-se o condicionamento da superfície dentária com ácido fosfórico a 37% 
por 30 segundos em esmalte. Depois, foi feita a aplicação do adesivo Single 
Bond 2 seguido de fotopolimerização por 30 segundos. Nessa etapa e a partir 
dessa, os elementos dentários foram isolados por tiras de poliéster para que não 
ficassem unidos em seus pontos de contato. O fechamento dos diastemas foram 
realizados individualmente, seguindo a anatomia específica de cada dente com 
o sistema estratificado de resinas na cor A3, sempre em pequenos incrementos, 
fotoativados com fotopolimerizador, para garantir um máximo de desempenho 
clínico do material. Em seguida, foram realizados os acabamentos em todos os 
dentes com ponta diamantada e discos em diferentes granulações, dando 
convexidade às faces vestibulares e corretos ângulos de borda incisal. Após 48 
horas, a paciente retornou ao consultório para mais ajustes de acabamento e 
para o polimento da restauração, que foi feito com discos de feltro e pasta 
Diamond R. As guias de desoclusão foram testadas e os pontos de contato 
aferidos. Conclusão: Tal procedimento apresenta-se como uma forma simples 
de ser aplicável, mas que exige muita cautela e precisão, para que não ocorra 
defeitos anatômicos e funcionais, melhorando assim o sorriso do paciente. 

Palavras-Chaves: Diastema, Restauração  Dentária Permanente, Odontologia 
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RECONSTRUÇÃO PARCIAL ESTÉTICA DE DENTES POSTERIORES 

EM RESINA COMPOSTA – RELATO DE CASO 

 

Samara Crislâny Araújo de Sousa, Victor Vinícius Batista dos Santos, Daniel 
Carlos Barbosa Patrocínio, Lucas Fernandes Gomes, José Henrique de Araújo 
Cruz, Bruno Firmino de Oliveira, 
Acadêmicos de odontologia da Universidade Federal de Campina Grande-
UFCG; e-mail  
Pós-graduando em Ortodontia pela FUNORTE Núcleo Campina Grande 
pós-graduando em Ortodontia pelo Instituto de Odontologia das Américas - IOA 
Campina Grande 
 
Introdução: A restauração de dentes tratados endodonticamente é um desafio 
para a dentística restauradora, no que diz respeito às fraturas que ocorrem 
nestes dentes (FERRARI, 2012). O processo torna-se desafiador, em especial, 
quando existe perda substancial de coroa clínica, resultando em pouco 
remanescente dentário. Relato de Caso: Paciente de elemento dentário 36 com 
tratamento endodôntico satisfatório e destruição coronária, restaurado 
provisoriamente com ionômero de vidro. Diante disso, primeiramente, calculou-
se a quantidade de material obturador a ser removido (10 mm), respeitando o 
protocolo de 4 mm de guta-percha para garantir o selamento apical. Após 
retirada do material provisório, iniciou-se a desobturação dos canais mesial e 
distal com broca Larga N°2 (Microdent, São Paulo, Brasil), utilizando-se de régua 
endodôntica milimetrada e cursor de borracha com o fito de confirmar o 
comprimento necessário (10 mm).  Sob isolamento relativo, foi utilizado nos 
condutos previamente limpos e secos, Reforpost Nº 1 (Angelus®, Londrina, 
Brasil) e cimento resinoso Allcem (FGM®, São Paulo, Brasil) de presa dual e 
coloração A2, manipulado e inserido nos canais com auxílio de broca Lentulo Nº 
35 (Dentsply-Maileffer®, Rio de Janeiro, Brasil). Com os canais devidamente 
preenchidos, o cimento foi aplicado à superfície do pino que já havia sido limpo 
com álcool e embebido em adesivo Single Bond 2 (3M/ESPE®, São Paulo, Brasil) 
previamente fotoativado. Os pinos foram, então, inseridos nos canais e o 
extravasamento de cimento retirado, seguido de fotopolimerização e do corte do 
excesso de pino em alta rotação com ponta diamantada Nº 2135F (KG 
Sorensen®, São Paulo, SP, Brasil). Por conseguinte, foi realizado 
condicionamento ácido e aplicação de adesivo seguido de reconstrução 
coronária com o sistema de resinas Z350 (3M/ESPE®, São Paulo, Brasil), 
utilizando-se fotopolimerizador Optilight LD III (Gnatus®, São Paulo, Brasil). 
Assim, foram realizados os acabamentos, e após 48h, o polimento.  
Considerações finais: Quando executada corretamente, a técnica de 
reconstrução coronária em dente posterior tratado endodonticamente, é eficiente 
reduzindo procedimento clínicos-laboratoriais e custos financeiros para o 
profissional e o paciente. 

Palavras-chave: Reconstrução, Molares, Endodontia. 
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Introdução: A estética vem sendo um dos grandes enfoques da odontologia 

atual, tendo em vista que o sorriso perfeito está cada vez mais difícil de ser 

alcançado, possuindo como um dos principais parâmetros a cor dos dentes. A 

partir disso, as técnicas clareadoras de dentes vitais passaram a ser procuradas 

nos consultórios e clínicas odontológicas. Relato de Caso: Paciente submeteu-

se a três sessões de clareamento de consultório, utilizando o kit Clareador 

Whiteness HP 35%, (3M/ESPE®, São Paulo, Brasil). Em cada sessão realizava-

se uma profilaxia e aplicação de dessensibilizante, e ao fim de cada sessão era 

realizado o polimento com pedra-pomes e discos de feltro. Após sete dias da 

última sessão, a paciente retornou ao consultório para a realização de facetas 

em resina nos elementos 11 e 21, nas cores A1 e WB de esmalte e Translúcida 

Filtek z-350 (3M/ESPE®, São Paulo, Brasil). Em seguida, foram realizados os 

acabamentos em todos os dentes com ponta diamantada Nº 2135F (KG 

Sorensen®, São Paulo, Brasil) e discos em diferentes granulações (TDV®, São 

Paulo, SP, Brasil), dando convexidade às faces vestibulares e corretos ângulos 

de borda incisal. Após 48 horas, a paciente retornou ao consultório para mais 

ajustes de acabamento e polimento da restauração até a superfície apresentar-

se perfeitamente lisa e brilhante. Considerações finais: É notória a evolução da 

odontologia estética, tanto na tecnologia disponível em mercado como na 

percepção do que é o sorriso perfeito. O clareamento dental associado com 

facetas diretas em resina composta mostrou-se bastante satisfatório no 

restabelecimento da estética e função, mantendo a harmonia nos elementos 

dentários e proporcionando um aumento na autoestima e qualidade de vida do 

paciente. 

Palavras-Chave: Estética, Clareamento Dental, Facetas Dentárias. 
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Campina Grande 
 
Introdução: As técnicas para o clareamento dental são simples, preservam a 
estrutura dental, além de promoverem excelentes resultados quando bem 
indicadas. A escolha da técnica clareadora depende do tipo de alteração 
cromática, da preferência profissional e do perfil do paciente. Assim, podemos 
clarear dentes vitais por meio do clareamento caseiro supervisionado, 
clareamento em consultório e da associação de ambas as técnicas. Relato de 
caso: Paciente R.A.S., sexo masculino, 45 anos, melanoderma, procurou o 
Centro de Saúde Odontominas(Patos-PB e tinha como queixa principal de que 
os seus dentes estavam amarelados. Foi então proposto o clareamento de 
consultório como plano de tratamento, dividido em três sessões semanais. Em 
cada sessão, foram realizadas profilaxias prévias com pedra Pomes e água 
utilizando escova de Robinson. Os dentes, em seguida, tiveram sua coloração 
analisada e marcada com uma escala de cores VITA. Após a seleção de cor, 
seguiu-se a aplicação de dessensibilizante, para diminuir as chances de 
hipersensibilidade dentária. Posteriormente foi realizada a proteção do 
periodonto com protetor gengival, contornando a cervical dos dentes e região de 
papila e posteriormente fotoativado, para garantir um máximo de desempenho 
clínico do material. O kit clareador de escolha foi o Whiteness HP 35%, utilizado 
nas devidas proporções sugeridas pelo fabricante, manipulado em recipiente 
descartável e espalhado com microbrush em toda a superfície vestibular dos 
dentes superiores e inferiores, em aplicações de 20 minutos, com 2 aplicações 
por sessão. Conclução: Portanto tal procedimento, tem um caráter simples , 
mas que tem que ser realizado com materiais de boa qualidade e com o devido 
planejamento para que gere bons resultados. 

 

Palavras chaves: Clareamento dental, Consultórios odontológicos, Odontologia 
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DENTES NATAIS 

Eduarda Milena Dall Ago Kraulich, Bianca Alessandretti , Franciene Moreira Sasso, 

Larissa Correa Brusco Pavinato 

FASURGS 

INTRODUÇÃO: Baseado na época de erupção dentária, dentes natais são aqueles 

observados na cavidade oral ao nascimento e dentes neonatais, aqueles que erupcionam 

durante os primeiros 30 dias de vida. A erupção desses dentes é de ocorrência rara, e a 

prevalência varia entre 1:800 a 1:3.000. De acordo com a literatura, ocorre 

frequentemente na região anterior da mandíbula e o correto diagnóstico é importante para 

definir se o dente erupcionado faz parte da dentição decídua normal ou se é 

supranumerário, evitando-se extrações. O tratamento indicado no caso de dentes natais e 

neonatais com mobilidade severa é a exodontia. A hipermobilidade é motivo de 

preocupação, pois a criança pode deglutir ou aspirar. Nesta perspectiva o presente 

trabalho tem como objetivo, relatar um caso clínico de um bebê de 11 dias de vida, 

encaminhado pelo médico pediatra, devido ao risco de aspiração de um dente natal, para 

atendimento na especialização de Odontopediatria da Faculdade Especializada na Área 

de Saúde do Rio Grande do Sul (FASURGS). 

RELATO DE CASO: Paciente L.B.P., sexo feminino, 11 dias. Foi encaminhado pelo 

médico pediatra, devido ao risco de aspiração de dois dentes natais, dificuldade de 

amamentação e risco de úlcera no seio da mãe. Durante a consulta do bebê foi realizada 

a devida avaliação e correto tratamento na clínica de Especialização de Odontopediatria 

da FASURGS. Neste momento, uma anamnese detalhada para conhecer a história médica 

da criança, como alguma doença sistêmica, como foi a gestação materna, parto, se a 

criança estava sendo amamentada. Foi realizado exame clínico e radiografia periapical 

para saber se a presença dos dentes natais na região de incisivos inferiores, eram da 

dentição decídua ou se eram extranumerários. Ao exame clínico foi constatado um grau 

II de mobilidade dos elementos e feito exodontia dos elementos. Após a exodontia foi 

avaliado se era necessário sutura, entretanto, não foi necessária, devido um dos elementos 

não possuir raiz e o outro apresentar menos de um terço de raiz. O paciente foi reavaliado 

em 7 dias para a verificação da cicatrização da área. Durante a consulta, foi visualizado 

excelente cicatrização do rebordo da criança e a mãe relatou que a amamentação 

melhorou muito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após o estudo pode-se concluir que os 

dentes natais podem estar presentes na cavidade bucal já no momento do nascimento do 

bebê, sendo geralmente mais frequentes no gênero feminino e da série decídua normal. A 

prevalência encontrada foi de 1:1100 casos para dentes natais, sendo mais frequentes que 

dentes neonatais. A decisão do tratamento deve ser perante conhecimento científico, 

avaliação clínica e radiográfica, sendo necessário a verificação do grau de mobilidade 

desses dentes, dificuldade durante a amamentação, presença de lesões na cavidade oral 

do bebê. Buscando fornecer condições saudáveis para a criança e a mãe, deve-se destacar 

o conhecimento do médico pediátrico para os dentes natais, onde realizou correto 

encaminhamento mais breve possível ao odontopediatra. 

PALAVRAS-CHAVE: Dentes natais. Dentes neonatais. Prevalência. 
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GRANULOMA PIOGÊNICO – RELATO DE CASO 
 
Luzia Liberato Barbosa1  

Guilherme de Carvalho Wanderley 2  

Maria Carolina Lopes de Souza Ribeiro3  

Maria Luiza Cocentino de Lima Gadelha4  
 
1 CD, Universidade Potiguar, Natal/RN 
2 CD, Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacia – Centro 
Universitário de João Pessoa-PB  
3 Acadêmico de Odontologia, Universidade Potiguar, Natal/RN  
4Acadêmico de Odontologia, Universidade Potiguar, Natal/RN  
 
INTRODUÇÃO: Granuloma Piogênico é uma lesão de natureza não-neoplásica 
que é caracterizada por um aumento de volume com superfície lisa ou lobulada, 
pediculada ou séssil, de superfície caracteristicamente ulcerada de coloração 
púrpura a avermelhada, tamanho pequeno ou grande de crescimento rápido e 
indolor. Acomete indivíduos de várias idades, com predileção para adultos 
jovens do sexo feminino. Frequentemente se desenvolvem em mulheres 
gravidas, podendo ser denominado como tumor gravídico ou granuloma 
gravídico. Na boca, 75% dos casos ocorre na gengiva, embora possam ocorrer 
em outras áreas como língua, lábio e mucosa jugal. Pode estar associado a 
fatores predisponentes como irritação inflamação gengival, resultante da má 
higienização e traumas. A excisão cirúrgica é tratamento usualmente curativo, e 
em apenas 5% dos casos pode haver recidiva. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo feminino, 28 anos de idade, leucoderma, apresentou-se com queixa de um 
“caroço” ao lado da língua, que surgiu a aproximadamente dois anos, durante o 
período gestacional de crescimento rápido e sangramentos esporádicos. Ao 
exame físico intra-oral observou-se grande massa tecidual de aproximadamente 
40 mm de comprimento, exofítica, localizada em região lingual de mandíbula, 
lado direito, com consistência firme, pediculada, de coloração rosa e com áreas 
ulceradas. O tratamento consistiu em excisão cirúrgica e o espécime removido 
foi encaminhado para exame microscópico na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Após realização do exame microscópico o diagnóstico 
histopatológico foi de granuloma piogênico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os 
achados do caso clínico são compatíveis com a literatura. O diagnóstico 
diferencial é confirmado pelo exame microscópico, sendo fundamental o 
conhecimento desta patologia para o estabelecimento do correto diagnóstico e 
tratamento.  
PALAVRAS-CHAVE: Granuloma Piogênico - Granuloma Gravídico – Tumor de 
tecido mole 
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REMOÇÃO CIRÚRGICA DE TÓRUS EM SUPERFÍCIE LINGUAL 

DA MANDÍBULA: RELATO DE CASO  
 

 

Maria Carolina Lopes de Souza Ribeiro¹, Maria Luiza Cocentino de Lima 
Gadelha², Luzia Liberato Barbosa³, Guilherme de Carvalho Wanderley4 
 
¹ Acadêmica de Odontologia – Universidade Potiguar, Natal – RN 
² Acadêmica de Odontologia – Universidade Potiguar, Natal – RN  
³ CD – Universidade Potiguar, Natal – RN 
4 CD – Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais 
 

INTRODUÇÃO: Tórus Mandibular é um tipo comum de exostose que são 
protuberâncias ósseas originadas da cortical óssea. Se desenvolve ao longo da 
superfície lingual da mandíbula, acima da linha miloióidea, comumente na região 
de caninos e pré-molares. Na maioria dos casos, apresentam-se bilateralmente 
como nódulos únicos e tem sua etiologia multifatorial, muito relacionada com 
fatores genéticos, ambientais e funcionais. Geralmente é de fácil diagnóstico e 
não necessita nenhuma intervenção, no entanto é indicada a remoção cirúrgica 
em casos onde há a necessidade de acomodação de próteses, alterações 
fonéticas, limitação mecânica da mastigação e ulceração da mucosa. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo masculino, 42 anos, compareceu ao SESI Clínica 
com encaminhamento do protesista para remoção de tórus localizado na região 
lingual da mandíbula direita com a finalidade de futura reabilitação protética. O 
paciente não apresentou queixas clínicas nem doenças sistêmicas. O 
procedimento cirúrgico consistiu em anestesia local com lidocaína a 2% com 
fenilefrina 1:2.500, seguida de incisão com lâmina de bisturi número 15 e 
descolamento do retalho com descoladores. Para remoção da exostose foram 
utilizadas as brocas cirúrgicas carbide número 2 e 702 com irrigação abundante 
de soro fisiológico 0,9%. Após completa remoção e regularização do rebordo, foi 
realizado sutura do tipo festonada na região. O paciente foi orientado quanto as 
recomendações pós-operatórias e medicado. Após 7 dias, o paciente retornou 
para remoção da sutura apresentando cicatrização favorável e nenhuma queixa. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os achados clínicos corroboram com a literatura no 
que diz respeito a necessidade de remoção cirúrgica para adaptação protética. 
Embora no caso clínico apresentado o paciente tivesse indicação de remoção, o 
tórus mandibular é um defeito ósseo muito comum e que quando não há nenhum 
comprometimento, pode ser proservado na cavidade oral. PALAVRAS-CHAVE: 
Tórus Mandibular – Exostose – Tórus. 
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FRENECTOMIA LINGUAL: UMA ABORDAGEM CIRÚRGICA DE 

DISCENTES DA GRADUAÇÃO 

Maria Helaynne Diniz Faria1; Francisca Janiele Pinheiro Pereira1; Luanna 
Mayrany Alves Costa Silva1; Matheus Lopes da Silva1; Jomara Cíntia de Araújo 
Carneiro2; Gentil Homem Neto3. 

1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
2Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família –Caicó/RN 
3Docente do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
Correspondência: Maria Helaynne Diniz Faria 
 
Introdução: O frênulo lingual é uma pequena prega de membrana mucosa que 
conecta a metade da face sublingual da língua ao assoalho da boca. Tal 
estrutura poderá transformar-se numa complicação no momento em que a sua 
inserção gerar restrições nos movimentos da língua e suas funções. A 
frenectomia lingual é o procedimento cirúrgico que visa a remoção do freio 
lingual, permitindo a movimentação adequada da língua, necessária às 
atividades funcionais. Assim, este relato de caso tem como objetivo, expor os 
passos cirúrgicos realizados durante uma frenectomia lingual. Relato de caso: 
Paciente R.P.B, sexo masculino, 35 anos, foi encaminhado às Clínicas 
Odontológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN) pelo 
serviço odontológico da Estratégia Saúde da Família(ES) por apresentar 
incapacidade de movimentações da língua e dificuldade na fala. Após o exame 
clínico, observou-se alteração na inserção do freio lingual e a necessidade de 
correção cirúrgica. O procedimento cirúrgico foi iniciado com antissepsia extra e 
intraoral, anestesia local no ventre e ápice lingual. Realizou-se um ponto de 
sutura no ápice da língua para o seu tracionamento, bem como a pinçagem do 
frênulo com pinça hemostática. A incisão transversal foi feita com lâmina de 
bisturi nº 15, entre a superfície ventral da língua e as carúnculas dos ductos de 
Wharton. Por conseguinte, a diérese dos tecidos foi realizada com tesoura Íris 
de ponta reta, a fim de proporcionar o afastamento da mucosa para uma sutura 
adequada.O procedimento foi finalizado com sutura em pontos simples, 
utilizando fio de seda  nº 3,0.Sete dias após foi removida a sutura, observando-
se a cicatrização completa da mucosa, bem como a capacidade do paciente em 
realizar movimentos linguais sem dificuldades, o que evidenciou o sucesso da 
cirurgia, possibilitando o desenvolvimento favoráveis das funções orais e 
fonéticas. Considerações finais: A melhoria nos movimentos linguais pôde ser 
percebida antes mesmo da sutura. Contudo, a frenectomia lingual requer um 
planejamento adequado do cirurgião-dentista, tornando-se imprescindível o seu 
conhecimento sobre as técnicas cirúrgicas para cada caso.  

Palavras-chaves: Freio lingual, Anquiloglossia, Cirurgia Bucal. 
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PERICORONARITE SUBAGUDA, ADJACENTE AO SEGUNDO 

MOLAR INFERIOR DIREITO, EM PACIENTE JOVEM: RELATO 

DE CASO 

Angela Maria Firmino da Silva 1; Lícia Karla Gomes dos Santos 2; Hátus Felipe  

Introdução: Pericoronarite é uma inflamação da gengiva associada à uma 
infecção dos tecidos moles adjacente a um dente parcialmente irrompido. É 
comumente observada em adultos jovens, sendo o terceiro molar inferior o 
elemento mais afetado. É provocada pelo acúmulo de alimentos abaixo do 
opérculo, tecido que recobre um dente parcialmente em erupção, favorecendo 
um ambiente propício para proliferação bacteriana do tipo anaeróbias. Na fase 
subaguda o paciente apresenta desconforto, dor e limitação de abertura bucal, 
porém sem limitação de abertura bucal. Algumas medidas podem ser tomadas 
a fim de reduzir os sintomas, tais como: escovação de qualidade com uso de 
creme dental, limpeza interdental, bochechos com soluções contendo 
clorexidina. O tratamento na fase inicial é a irrigação, para promover a limpeza 
local, e a utilização de antibiótico com intuito de reduzir as chances de 
disseminação sistêmica de infecção e em, casos de episódios múltiplos, a 
exodontia. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico 
da cirurgia de remoção de opérculo, adjacente ao segundo molar inferior direito, 
como tratamento da pericoronarite persistente. Relato de caso: Paciente, 12 
anos, gênero feminino, compareceu à Unidade Básica de Saúde Aliomar – 
Maceió AL queixando-se de dor ao mastigar. No exame físico, verificou-se a 
presença de gengiva pericoronária adjacente ao elemento 47 apresentando 
edema e inflamação na região, com o quadro compatível com pericoronarite. 
Além disso, a paciente apresentava uma boa higienização bucal, a conduta 
imediata foi a ulectomia para remoção da gengiva pericoronária. Inicialmente foi 
realizada a secagem da mucosa com algodão para aplicação do anestésico 
tópico Benzocaína e em seguida anestesia infiltrativa  local com lidocaína à 2%, 
após a técnica anestésica foi realizada uma incisão com formato triangular com 
base para distal,  utilizando  bisturi  número 15 com auxílio da pinça hemostática 
mosquito para remoção do capuz, e por fim tamponamento com gaze. Logo 
após, foram passadas as recomendações pós-operatórias ao responsável e 
paciente seguido da prescrição de um analgésico (Dipirona). No pós operatório 
de 7 dias a paciente apresentava sinais de normalidade e ausência de dor ou 
desconforto. Considerações finais: Não existe um protocolo definitivo para o 
tratamento, como no caso apresentado, fazendo-se necessário a elaboração de 
um protocolo por meio de estudos baseados em evidências.  

Palavras- Chave: Pericoronarite; Cirurgia Bucal; Inflamação.  
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RESTAURAÇÃO PROTÉTICA DE PRÉ-MOLAR SUPERIOR COM 
COROA DEFINITIVA CERAMOCERÂMICA 

 

Victor Vinicius Batista dos Santos ¹ Daniel Carlos Barbosa Patrocinio ²  Lucas Fernandes 

Gomes ³ Samara Crislâny Araújo de Souza 4  José Henrique de Araújo Cruz 5Bruno Firmino 

de Oliveira 6 

Introdução: O tratamento restaurador para estruturas dentárias danificadas 

pode ser feita através de coroa total, seja ela de metal fundido, metalocerâmicas 

ou cerâmicas. Relato de caso: Paciente de 30 anos de idade, gênero feminino, 

procurou atendimento odontológico no centro Eydental, apresentando como 

queixa um elemento dental fraturado durante a mastigação. Ao exame clínico 

intraoral, verificou-se que se tratava do elemento 15(segundo pré molar superior 

direito, que sofrera fratura da coroa. Na radiografia constatou-se que as raízes 

estavam saudáveis e tratamento endodôntico satisfatório. O tratamento foi 

discutido e aceito pelo paciente, baseado na cimentação de retentor 

intrarradicular e instalação de coroa unitária. O tratamento teve início com a 

desobturação de 2/3 dos canais radiculares, seguido pela instalação de um pino 

de fibra de vidro, cimentado com cimento resinoso coloração A2. O retentor e o 

tecido coronário restante foram devidamente desgastados em todas faces, sob 

alta rotação e boa refrigeração e respeitando-se o espaço periodontal. Foi feito 

o registro da mordida com silicone de condensação e nessa mesma seção foi 

realizada a escolha da cor da peça protética. Então foi encaminhado o molde até 

o laboratório para produção da coroa definitiva. No atendimento subsequente 

foram feitos os procedimentos de cimentação da coroa, onde o elemento 

dentário foi condicionado em ácido fosfórico a 37%. Para cimentação usou-se 

material de cor translúcida, que foi inserido dentro da peça.  A coroa foi posta 

em posição e pressionada, seguida de fotoativação por 60 segundo. Por último 

foram feitos ajustes oclusais e estéticos necessários. Conclusão: O tratamento 

reabilitador por meio de coroa total se mostra bem eficiente, promovendo uma 

melhoria estética e funcional para o paciente, quando feito de forma planejada e 

quando informado sobre a importância da higiene oral e da manutenção da peça. 

Palavras chaves: Implantação dentária, Reabilitação bucal, odontologia 
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REANATOMIZAÇÃO DE INCISIVO LATERAL CONÓIDE: RELATO DE CASO 
CLÍNICO 

 

Ezio Antonio da Silva Júnior¹, Carlos Henrique Silva², Kaique de Oliveira Nogueira3, 
Rafaela Muniz Costa dos Santos4, Romário Mendes Miranda5, Victor Hugo Moraes 
Salviano6 

1Graduando em Odontologia pela Unime, Salvador, junior_ezio@hotmail.com 

2Graduando em Odontologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

3Graduando em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

4Graduanda em Odontologia pela Unime, Salvador, rafaelamunizcosta@hotmail.com 

5Graduando em Odontologia pelo Centro Universitário Regional do Brasil (UNIRB), 
Campus Salvador 

6Cirurgião-Dentista pela Unime, Salvador 

Introdução: A crescente procura pela estética do sorriso tem feito inúmeras pessoas 
procurarem a odontologia para resolver queixas de inconformidade como alterações de 
cor, apinhamentos, diastemas, fraturas, anomalias de forma, tamanho e posição, 
agenesias dentais, perda de dentes permanentes e desgastes fisiológicos. A 
reanatomização dental é uma ótima opção terapêutica para solucionar essas queixas, 
trazendo resultados estéticos bastante favoráveis, além de devolver função. Assim, o 
aumento pela procura por procedimentos estéticos odontológicos impulsionou o 
desenvolvimento da indústria de materiais odontológicos em tecnologia para o 
aperfeiçoamento dos materiais restauradores, a fim de que se reproduza o mais 
fielmente possível a estrutura dental e mantenha maior estrutura dental sadia com 
mínimo ou nenhum desgaste para a inserção dos materiais restauradores, obtendo-se 
cada vez mais a estética desejada. Relato de Caso: Paciente do gênero feminino, MCL, 
30 anos, compareceu ao consultório odontológico particular com queixa principal 
“tenho o dente pontudo e pequeno, quero mudar”. Ao exame clínico, foi diagnosticado 
que a unidade 12 apresenta-se com alteração de forma. Em seguida, foi montado o 
plano tratamento. Foram apresentadas alternativas terapêuticas, dentre elas a 
reanatomização com restauração direta em resina composta, sendo essa a conduta 
escolhida. Considerações Finais: A Odontologia restauradora e estética e a filosofia de 
tratamento restaurador minimamente invasivo têm sido baseadas no conceito da 
adesão dos materiais restauradores aos tecidos dentais mineralizados. Neste contexto, 
a dentística atual se alicerça em princípios de prevenção, máxima preservação e mínima 
restauração ou intervenção das estruturas dentais, que somente puderam ser 
contemplados depois do conceito e aplicação prática das técnicas restauradoras 
adesivas. Além disso, apresentam características mecânicas adequadas, menor custo 
quando comparada a outras técnicas indiretas e é um tratamento mais rápido podendo 
ser realizado em uma consulta única. 

Palavras-chaves: Dentística, Resinas Compostas , Estética Dentária. 
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ULOTOMIA EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO 
CLÍNICO 
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1Graduando em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

2Graduanda em Odontologia pela Unime, Salvador 

3Graduando em Odontologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 
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4Graduando em Odontologia pela Unime, Salvador 

5Graduando em Odontologia pelo Centro Universitário Regional do Brasil (UNIRB), 
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6Cirurgião-Dentista pela Unime, Salvador 

Introdução:  A erupção dentária é um processo fisiológico que acontece a partir da 
formação radicular e é guiado para a cavidade bucal. Nesse processo, podem acontecer 
intervenções como impactação por perda precoce do antagonista a depender do estágio 
de Nolla, traumas, cistos, tumores e retenção prolongada por conta do impedimento do 
tecido gengival fibroso, por exemplo. Nesse sentido, há alternativas de tratamento a 
depender do caso. Quando há impedimento da erupção dentária por conta de tecido 
gengival fibroso em excesso, há como conduta terapêutica a ulotomia, que consiste na 
incisão gengival para permitir o irrompimento dental. Constitui uma terapia 
conservadora importante para a erupção de alguns dentes devendo haver planejamento 
e a indicação adequada, sendo imprescindíveis os exames clínico e radiográfico para a 
execução do procedimento na clínica odontológica. Relato de Caso: Paciente do gênero 
feminino, MVFC, não sindrômica, 8 anos de idade, compareceu a Unidade Básica de 
Saúde de Jacobina com seu responsável apresentando como queixa principal: “o outro 
dente nasceu e esse não”. Diante disso, foi realizado exame clínico onde o Cirurgião 
Dentista diagnosticou falha na erupção da unidade 21. Foi realizada radiografia 
periapical da unidade para conduzir o diagnóstico. Assim, chegou à conclusão que havia 
impedimento de erupção devido tecido gengival fibroso onde foi adotada como conduta 
terapêutica a ulotomia. Considerações Finais: É importante que o Cirurgião Dentista 
faça um exame clínico rigoroso, suportado por um completo exame radiográfico, para 
fazer o despiste de várias situações que podem estar na origem da erupção dentária 
tardia. É, também, de extrema importância que saiba as principais indicações de cada 
técnica e quando o melhor momento para a cirurgia. O diagnóstico de distúrbios 
eruptivos é extremamente importante para evitar sequelas funcionais, estéticas e 
psicológicas, o que influencia diretamente na qualidade de vida do paciente.  

Palavras-chaves: Erupção dentária, Cirurgia Bucal , Odontopediatria 
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RESOLUÇÃO ESTÉTICA MINIMAMENTE INVASIVA PARA 

MANCHA BRANCA HIPOCALCIFICADA 

 

 

 
Introdução: A hipoplasia do esmalte é um defeito de desenvolvimento do 
esmalte produzido por um distúrbio na formação da matriz orgânica do esmalte, 
clinicamente visível como corrosão, sulcos ou agenesia.  Procedimentos 
não/minimamente invasivos do esmalte como o clareamento, microabrasão e 
uso de infiltrantes, contribuem para maior longevidade do dente, evitam que 
recaia no ciclo restaurador repetitivo sadia.  O clareamento dental é a abordagem 
mais conservadora. Como parte do tratamento minimamente invasivo, foi 
relatado clareamento dental para mascarar a lesão da mancha branca ou obter 
uma aparência mais uniforme. Porem seu uso sozinho parece relativamente 
imprevisível para camuflar a lesão. Se a mancha não estiver mascarada, a 
microabrasão do esmalte pode atuar, promovendo a remoção seletiva da 
camada superficial do esmalte com alteração de cor ou estrutura e expondo uma 
subcamada de esmalte com características normais. Uma terceira alternativa, a 
nova terapia que combina a erosão das superfícies afetadas e a infiltração 
permite mascarar manchas brancas, modificando as propriedades ópticas do 
esmalte. Relato de caso: Paciente do sexo masculino de 25 anos (G.A.M.) 
compareceu ao ambulatório clínico da Especialização em Dentística 
Restauradora do Centro Integrado de Aperfeiçoamento (CIA) em Aracaju-SE, 
queixando-se das opacidades brancas e da coloração amarelada dos dentes. A 
história da queixa principal foi inconclusiva. Manchas hipoplásicas no terço 
incisal vestibular do dente 21 foram tratadas através da técnica da microabrasão 
com ácido fosfórico e pedra-pomes, 1 sessão - e com o infiltrante resinoso 
(Icon®, DMG) - sessão única -, clareamento com peróxido de hidrogênio 37% - 
2 sessões -. A profundidade da mancha, diagnóstico e escolha do tratamento 
mais pertinente determinam o sucesso clínico. Considerações Finais: Embora 
não sejam perfeitos, satisfizeram totalmente os pacientes. A infiltração resinosa 
pode ser uma alternativa promissora para tratamento minimamente invasivo em 
situações semelhantes. 
 
Palavras-chave: Hipoplasia do Esmalte Dentário, Clareamento Dental, 
Microabrasão do Esmalte 
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O OLHAR DE MÃES SOB O IMPACTO DA DOR DENTÁRIA – 
ESTUDO QUALITATIVO.  

Ana Beatriz Costa Almeida Ana Veronica Navarro Almeida da Silva Fabiana 
Larissa Santos de Medeiros Cristiano Moura Faldryene de Sousa Queiroz 
Luciana Ellen Dantas Costa 
 
Estudante de graduação do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG  

 
  

Introdução: A dor dentária é a mais relatada na região orofacial, sendo 
consequência de doenças como a cárie, compromete seriamente a qualidade de 
vida de crianças. Objetivo: determinar a percepção de mães de pré-escolares 
em relação à dor de origem dentária e a conduta adotada. Materiais e Métodos: 
O estudo qualitativo foi aprovado pelo CEP/HUAC/UFCG (n° 3.020.022). Uma 
amostra de conveniência de 13 mães de crianças com alta prevalência de lesão 
ativa de cárie (ceo-d ≥6) foi selecionada após um levantamento epidemiológico 
realizado em duas creches municipais localizadas em área socialmente 
vulnerável na cidade de Patos-PB. Por meio de entrevista buscou-se verificar a 
percepção das mães acerca da dor dentária nas crianças, a frequência e a 
conduta adotada, assim como a influência da mesma na vida da criança. As 
entrevistas foram realizadas individualmente nas creches, em ambiente 
confortável e silencioso, as falas foram gravadas em áudio e, posteriormente, o 
conteúdo foi transcrito na íntegra e analisado sob a temática de Bardin. 
Resultados: A maioria das mães da amostra apresentou idade entre 20 e 36 
anos (90,9%), casadas/união estável (46,2%), com até 8 anos de estudo (69,3%) 
e renda mensal familiar de até 1 salário-mínimo (84,6%). Ao serem questionadas 
se a criança já reclamou de dor de dente e a frequência, a análise das falas 
demonstrou que a maioria já havia reclamado (53,8%) muitas vezes de dor 
(71,5%): “todo dia”, “toda noite”, “muitas vezes”, “...na creche doía sempre”. 
Quanto a conduta tomada pelas mães, a maioria trata a sintomatologia da dor 
em casa (57,3%) não realizando qualquer tratamento: “coloco pasta e escovo”; 
“coloco remédio diclofenaco”, “dou ibuprofeno”. Quando indagadas se a dor 
prejudica de alguma forma a vida do seu filho, todas responderam que sim 
(100%), justificando a própria dor (61,6%) porque “dói muito”, “dor incomoda”, 
“dor é ruim”; assim como a ausência de alimentação (23,1%) “nem comer ele 
quer quando dói”, e o choro intenso (15,4%) “vive chorando, dá aquela pena”.  
Conclusão: Com base nos resultados percebe-se que as mães tem 
conhecimento e compreendem os efeitos desfavoráveis da dor na vida das 
crianças, mas negligenciam em atitudes para minimizar ou eliminar a mesma.  

Palavras-chave: Cárie dentária, Qualidade de vida, Saúde Bucal. 
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RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE ADENOMA PLEOMÓRFICO COM 
PAROTIDECTOMIA PARCIAL: RELATO DE CASO 

Lohana Maylane Aquino Correia de Lima1 Camilla Siqueira de Aguiar1 Rodrigo 
Henrique Mello Varela Ayres de Melo2 Deise Louise Bohn Rhode3  Milena Mello 
Varela Ayres de Melo Pinheiro4  Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo1 
 
1 Universidade Federal de Pernambuco 

2 Ministério da Saúde - Prefeitura de Arroio dos Ratos – RS 

3 Universidade Luterana do Brasil - RS 

4 Cooperativa dos Fisioterapeutas e Serviços Em Saúde De Pernambuco  

Introdução: O adenoma pleomórfico é a neoplasia benigna mais comum das 
glândulas salivares, acredita-se que o seu desenvolvimento ocorra a partir de 
uma mistura de elementos ductais e células mioepiteliais. Essa patologia 
acomete com mais frequência a glândula parótida, no lobo superficial. Pode 
afetar qualquer faixa etária, mas é mais comum entre os 30 e 60 anos de idade 
com uma discreta predileção pelo sexo feminino. Independente do seu sítio de 
origem, clinicamente, o adenoma pleomórfico apresenta-se com um aumento de 
volume firme, indolor e de crescimento lento. O tratamento de escolha é a 
excisão cirúrgica que quando realizada de forma adequada possui um bom 
prognóstico. Relato de caso: Paciente, gênero feminino, melanoderma, 29 anos 
de idade, no qual procurou o Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Buco 
Maxilo Facial da Universidade Federal de Pernambuco queixando-se de um 
aumento de volume na região submandibular do lado esquerdo, assintomática e 
com 7 anos de evolução. Ao exame clínico observou-se uma lesão na região de 
parótida esquerda, bem delimitada, de consistência firme e indolor. Como forma 
de diagnóstico complementar foi solicitado um exame de imagem (ultrassom) e 
realizada uma punção aspirativa por agulha fina que comprovou o a hipótese 
diagnóstica inicial e a paciente foi encaminhada ao bloco cirúrgico para realizar 
a ressecção do tumor com parotidectomia parcial. O controle pós-operatório foi 
realizado com manutenção de função da região, solução da queixa estética e 
resolubilidade da patologia, a qual após 4 anos apresenta-se sem recidivas. 
Considerações finais: O presente estudo conclui que o adenoma pleomórfico 
é um tumor benigno com características diversas. O tratamento de escolha é a 
excisão cirúrgica evitando assim recidivas e que a escolha da técnica cirúrgica 
depende da profundidade da lesão, bem como de sua extensão e relação com o 
nervo facial. 
 
Palavras-chave: Adenoma; Tumor; Neoplasias de Cabeça e Pescoço. 
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RESSECÇÃO DE ANGIOLIPOMA EM PACIENTE PORTADOR DE 
NEUROFIBROMATOSE TIPO I: RELATO DE CASO CLÍNICO. 

 

Julia de Souza Beck¹; Bruna Heloísa Costa Varela Ayres de Melo ²; Frederico 
Marcio Varela Ayres de Melo Junior³; Maria Luísa Alves Lins⁴; Ricardo Eugenio 
Varela Ayres de Melo⁵. 
¹ Acadêmica do curso de Odontologia da UNINASSAU/RN 
² Acadêmico do curso de Odontologia UNIFACEX/RN 
³Acadêmica do curso de Odontologia da UNINASSAU/RN 
⁴ Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Federal de 
Pernambuco;  
⁵ Coordenador do curso de especialização de cirurgia e traumatologia buco 
maxilo facial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
 
Introdução: O angiolipoma é um tumor benigno clinicamente similar a um 
lipoma, mas o seu grau de vascularização é muito maior quando examinado 
microscopicamente. É formado por ácidos gordos e elementos vasculares. 
Ocorre principalmente no tronco e extremidades e é incomum na área de cabeça 
e pescoço. A neurofibromatose é uma condição hereditária relativamente 
comum, não tendo preferência por gênero ou raça. A forma mais comum é o tipo 
I, também conhecida como Doença de Von Recklinghausen. Caracteriza-se por 
uma mutação no cromossomo 17q. Suas manifestações são, manchas café com 
leite, efélides e neurofibromas, nódulos de Lisch e displasias ósseas. Relato de 
caso clínico: Paciente do gênero masculino, 36 anos de idade, melanoderma, 
compareceu ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial da 
Universidade Federal de Pernambuco. Durante a anamnese, no exame clínico o 
paciente queixou-se de um aumento gradativo de volume na região 
submandibular da hemi-face esquerda. Ao decorrer do atendimento, 
clinicamente, a lesão apresentava-se bem delimitada, macia à palpação, móvel 
e sem queixas de dor ao toque. O paciente foi submetido a um procedimento 
cirúrgico, sob anestesia local onde realizou-se a ressecção completa da lesão. 
Para a confirmação do diagnóstico, a peça cirúrgica foi encaminhada a Unidade 
de Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas na Universidade Federal de 
Pernambuco, onde teve seu diagnóstico de angiolipoma assegurado. 
Conclusão: Conclui-se portanto que, o angiolipoma por ser um tumor benigno e 
de constituição similar ao lipoma, terá seu tratamento clínico de escolha a 
ressecção cirúrgica completa da lesão. A confirmação diagnóstica se dará por 
meio dos exames histopatológicos. Palavras-chave: Angiolipoma, Condição 
hereditária, Doença de Von Recklinghausen. 
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CIRURGIA PLÁSTICA PERIODONTAL E MODIFICAÇÃO DO 

FENÓTIPO ATRAVÉS DE UM ENXERTO GENGIVAL POR 

TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA- RELATO DE CASO 

  

Diego Costa Rodrigues1, Livia da Silva Pereira1, Waldo Silva Mariz1,Ana 

Caroline Rodrigues1, João Nilton Lopes de Sousa2. 
1 Acadêmico pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG – Patos, 

Paraíba. 
2 Professor pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG – Patos, 

Paraíba 

Introdução: A cirurgia plástica periodontal vem mostrando avanços em 

solucionar as adversidades estético-funcionais induzidas pelas recessões 

gengivais. A técnica de tunelização, associada com enxerto de tecido conjuntivo, 

tem sido descrita como opção vantajosa em tratamento de recessões classe I e 

II de Miller. Objetivo: Objetiva-se descrever a modificação do sorriso através da 

técnica de tunelização com enxerto de tecido conjuntivo no recobrimento 

radicular de classes I de Miller. Relato de Caso: Paciente de 24 anos de idade, 

gênero masculino foi referenciado ao tratamento de recessão gengival 

constatada no exame clínico e radiográfico no elemento 23, cuja altura de 2 mm, 

largura de 3mm e mucosa queratinizada de 2 mm. Na consulta, optou-se em 

recobri-la com enxerto de tecido conjuntivo subepitelial tunelizado. Foi realizada 

anestesia local e incisão intra-sulcular para ser possível descolar a gengiva 

subsequentemente. Com o tunelizador, preparou-se um túnel muco-periósteo e 

efetuou-se a terapia mecânica com cureta Gracey 5/6 e química com Ácido 

cítrico a 10% por 3 min, para viabilizar a adequação do enxerto. O enxerto de 

1,5 mm de espessura foi retirado do palato em incisão linear, entre a distal do 

elemento 13 e mesial do elemento 16, distante 3 mm da margem gengival. O 

tecido foi posicionado no local da recessão e mantido por suturas. Confeccionou- 

se cimento cirúrgico, orientou-se em não higienizar a região e realizar bochecho 

com Digluconato de Clorexidina 0,12%. Conclusão: Um planejamento 

adequado associado a uma excelente técnica de execução e previsibilidade 

foram ferramentas fundamentais para o sucesso no recobrimento total da 

recessão e aumento de mucosa queratinizada. 

Descritores: Periodontia, Recessão Gengival, Estética Dentária. 
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VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA COM PRESSÃO 
POSITIVA (VNI) NA UTI E ALTERAÇÕES BUCAIS: RELATO DE 

CASO CLÍNICO 
 

Manoelly Anyelle Pessoa Dias Dantas¹*; Adna Pontes Eloy¹; Lays Eduarda 

Correia de Araújo²; Rodolfo Freitas Dantas³; Glória Maria Pimenta Cabral³; 

Anna Karyna Fernandes de Carvalho Galvão³. 

 

1 Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário UNIESP- PB 

2 Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ-PB 

3 Professor(a) do Centro Universitário UNIESP- PB 

 

Introdução: A Ventilação Não Invasiva (VNI) é um método de fácil 
aplicabilidade, e não requer invasão da via aérea. É feita utilizando máscara na 
interface doente-ventilador sem necessidade de entubar ou sedar o paciente. As 
máscaras nasais ou oronasais são as interfaces mais frequentemente utilizadas 
para a aplicação da VNI no ambiente hospitalar. As vantagens na sua utilização 
recai na prevenção das complicações da ventilação invasiva como a aspiração 
de conteúdo gástrico, traumas de orofaringe, pneumonias associadas à 
ventilação mecânica, estenose traqueal e pneumotórax. Permite ainda a 
manutenção da capacidade de falar e tossir, redução da necessidade de 
sedação, menor risco de instabilidade hemodinâmica, menor risco de delírio, 
preservação da atividade da musculatura respiratória e menor tempo de 
ventilação mecânica. Relato de Caso: Paciente do gênero feminino deu entrada 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com dificuldade respiratória, saturando 
85%. Foi indicado o uso da Máscara Venturi intercalada como uso da VNI. A 
paciente quando admitida passou por um exame clínico com o CD e não foi 
constatada alterações na cavidade bucal. Então teve início o tratamento da parte 
respiratória. Após dois dias utilizando a VNI, foi observado uma diminuição na 
produção salivar, com ressecamento excessivo da mucosa bucal. Havia crostas 
aderidas em toda a boca. A língua ficou áspera e se formou um biofilme aderido 
e de difícil remoção. Os lábios seguiam o mesmo padrão de ressecamento e 
descamação. Nossa principal preocupação era prevenir lesões já que uma 
estrutura ressecada é mais frágil. Foram dadas as orientações à equipe de 
enfermagem para não remover as crostas, pois a paciente estava fazendo uso 
de Clexane de 40mg, além de hemodiálises diárias. A conduta foi realizar o 
controle do biofilme bucal com clorexidina a 0,12% de 12/12 horas, aplicada com 
gaze, sem remover as crostas aderidas. Fazer a lubrificação da mucosa 
intrabucal com Carboximetilcelulose a 3%, três vezes ao dia. Nestes casos é de 
suma importância a vigilância para a ocorrência de lesão traumática e focos de 
infecção oportunista. Foi observada uma melhora na condição bucal da paciente. 
Considerações finais: Sabemos a importância do uso da VNI para tentar 
melhorar o padrão respiratório do paciente, evitando desta forma, uma 
intubação. Porém devido às alterações que podem causar na cavidade bucal, é 
importante o acompanhamento intenso dos CDs. 
Descritores: Ventilação Mecânica; Tratamento conservador; Insuficiência 
Respiratória. 
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LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Laís Sousa Maia¹*; Luíza Queiroz Rosado de Souza¹; Thaís Alves Queiroga¹; 
Júlia Kiara da Nóbrega Holanda¹; Quemuel Pereira da Silva¹; Julierme Ferreira 
Rocha² 
 
¹Graduanda(o) em odontologia, Universidade Federal de Campina grande 
(UFCG), Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR). 
²Professor Doutor de odontologia, Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR). 
 
Introdução: A Liga Acadêmica de Cirurgia da Universidade Federal de Campina 
Grande (LAC-UFCG), campus Patos, desenvolve atividades clínicas e científicas 
ao acadêmico através da prestação de serviço à comunidade na Clínica Escola 
de Odontologia. Além disso, a LAC-UFCG, que funciona como projeto de 
extensão pela Unidade Acadêmica de Ciência Biológicas (UACB) desde 2015, 
empenha-se na  produção científica e organização de encontros na área de 
cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, bem como a realização de minicursos 
e hands on  voltados para os acadêmicos e profissionais de 
odontologia. Objetivo: Relatar a experiência do funcionamento de um projeto de 
extensão para a sociedade e para a comunidade científica. Relato de 
experiência: O projeto contribui para assistência de aproximadamente 350 
pacientes, realizando uma média de 550 procedimentos por semestre, sendo 
eles exodontia de terceiros molares e dentes inclusos, frenectomias, tratamento 
de infecções odontogênicas, remoção de tórus, tracionamento de dentes 
inclusos, bichectomias, odontectomia parcial intencional (OPI), tratamento de 
patologias e transplante dentário. Os procedimentos são realizados pelos 
ligantes, sob a supervisão dos professores coordenadores, que capacitam os 
alunos por meio de cirurgias demonstrativas, transmissões ao vivo e práticas de 
técnicas cirúrgicas em laboratório, além do planejamento e discussão de cada 
caso, trazendo a oportunidade de uma vivência única para os integrantes e 
contribuição para a formação profissional de aproximadamente 100 acadêmicos 
com interesse em cirurgia. A LAC-UFCG, juntamente com outros projetos de 
extensão da universidade, também promovem ações fora do âmbito clínico, 
como na comunidade quilombola Os Rufino, na cidade de Pombal-PB. Ademais, 
a liga contribui para a comunidade científica com a publicação e exposição de 
relatos de casos clínicos, pesquisas e revisões de literatura, realizados pelos 
colaboradores e apresentados em conferências e congressos. Considerações 
finais: Conclui-se que a LAC-UFCG propicia benefícios mútuos tanto para os 
extensionistas, que aprimoram a prática cirúrgica, além do incentivo à pesquisa, 
como para a população, que é acolhida e assistida durante todo o tratamento. 
Ocorrendo assim, a integração da pesquisa, ensino  e extensão de forma efetiva. 
 
Palavras-chave: Educação superior; Extensão; Odontologia. 
 
 
 
 



353 
 

 

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA 

CRIANÇAS ATRELADO A HUMANIZAÇÃO NA PROFISSÃO DE 

ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

Robert Wilson da Silva Tostes, Luiz Miguel Ferreira, Maria Fernanda Lamim 
Fuhrmann, Mariana Silva Meirelles, Antônio Márcio Resende do Carmo 

Discentes da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora 

Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora 

Introdução: A educação em saúde de forma lúdico-interativa com crianças 
promove o aumento do conhecimento sobre saúde bucal e incorpora hábitos de 
higiene, pois elas estão numa fase propícia ao aprendizado, desenvolvendo 
habilidades motoras e de linguagem, o que os proporcionam maior autonomia. 
Além de fazer a humanização dos profissionais da saúde. Objetivos: Destacar 
a realização de uma intervenção interativa e lúdica, com o intuito de promover a 
promoção de saúde bucal, aumentando a qualidade de vida das crianças e com 
isso contribuindo para a formação de Cirurgiões-dentistas mais humanizados. 
Relato de Experiência: O Projeto de Treinamento Profissional Dente da Gente: 
Educação em Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora promove ações 
coletivas que visam à melhoria na qualidade de vida e saúde bucal. O projeto 
então foi convidado por uma instituição filantrópica do Bairro Retiro em Juiz de 
Fora/MG para compor o “stand” de saúde no “Dia da Cidadania” ofertado por 
eles. Foi ensinado às crianças sobre a importância de uma boa saúde bucal, 
explicando doenças de interesse odontológico de maneira interativa e lúdica, 
sanando dúvidas, auxiliando e instruindo a respeito de técnicas de escovação e 
uso do fio dental, além de diversas medidas preventivas. Realizou-se também 
distribuição de cerca de 200 kits de higiene bucal infantil doados pela Faculdade 
de Odontologia. O evento abordou outras temáticas (apresentações culturais 
com danças e músicas com instrumentos de percussão), introduzindo, assim, o 
acadêmico de Odontologia na comunidade, permitindo a vivência da 
humanização na profissão, com base na realidade socioeconômica e sanitária 
da população brasileira, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Ações como esta visam mudar a perspectiva das crianças quanto a saúde 
bucal, tentando melhorar a qualidade de vida deste grupo. Desse modo, evitando 
que sofram de cárie, doença periodontal e consequente dor, que possui impacto 
negativo no bem-estar, causando desconforto ao mastigar, dificuldade para 
higienizar os dentes, incômodo para dormir, ausência na escola e impedir de se 
divertirem. Considerações finais: A educação em saúde tem como foco a 
odontologia preventiva, e faz com que a população adquira conhecimentos sobre 
sua saúde bucal e autonomia sobre si, importante para que se alcance com 
excelência uma vida mais saudável, assim como a vivência dos futuros dentistas 
nesses ambientes os tornam profissionais mais humanos e experientes. 

Palavras-chave: Educação em Saúde Bucal, Qualidade de Vida, Humanização 
da Assistência. 
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CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE INTERVENÇÃO EM 

SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE 

Richelle Nunes Costa¹, Gabriel Gomes da Silva¹, Luis Felipe Barbosa da Silva¹, 
Juliana Campos Pinheiro², Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida², 
Gabriel Coutinho Gonçalves³ 

¹Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.                                                                                                       
²Graduado em Odontologia e Doutorando pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.                                                                                                          
³Graduado em Fisioterapia e Mestrando em Planejamento e Políticas Públicas 
pela Universidade Estadual do Ceará. 

Introdução: A saúde bucal é parte integrante da saúde geral humana. O SUS 
tem por objetivo garantir acesso aos serviços de saúde e a promoção evitando 
o adoecimento. As equipes de saúde bucal têm a responsabilidade de minimizar 
riscos de doenças bucais e promover a saúde. Os indivíduos também precisam 
ser despertados sobre os seus papéis nos cuidados com a saúde bucal, assim 
sendo a educação em saúde tem papel promissor sobre a corresponsabilidade 
na manutenção da saúde oral. O enfrentamento aos problemas de saúde bucal 
requer, também, ações bem planejadas pelos gestores municipais e assim 
devem estar atentos ao processo de adoecimento. Objetivos: de demonstrar os 
principais desafios na gestão de saúde bucal no município de Granja (CE) com 
explanação da situação atual e as necessidades de planejamento. Relato de 
experiência: Foi utilizado a base de dados do município de Granja (site), para 
verificar os dados mais recentes, bem como as informações disponibilizados no 
Ministério da Saúde. Considerações finais: Com isso, espera-se motivar os 
gestores a reordenação da saúde bucal visando cumprir as metas estabelecidas 
no Ministério da Saúde gerando impactos positivos aos munícipes. 

Palavras-chave: Planejamento; Gestão em Saúde; Saúde Bucal. 
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METODOLOGIAS DE ENSINO PARA ESPECIALIZAÇÃO DE 

ESTUDANTES LATINO-AMERICANOS EM ODONTOLOGIA 

Richelle Nunes Costa¹, Gabriel Gomes da Silva¹, Luis Felipe Barbosa da Silva¹, 
Juliana Campos Pinheiro², Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida², 
Gabriel Coutinho Gonçalves³ 

¹Graduando em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte                                                                                                          
²Graduado em Odontologia e Doutorando pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte                                                                                                          
³Graduado em Fisioterapia e Mestrando em Planejamento e Políticas Públicas 
pela Universidade Estadual do Ceará 

Introdução: A busca por metodologias que atraiam o interesse dos alunos de 
Odontologia e cirurgiões dentistas, em processo de especialização, devem ser 
uma das preocupações no ensino superior. Estudantes estrangeiros tem 
peculiaridades em relação a língua e cultura diversa, fazendo com que os 
docentes se empenhem em adaptar melhor suas metodologias. Nesse sentido, 
as experiências práticas no ensino podem contribuir significativamente para isto, 
pois estas tendências servem de base para que as instituições procurem 
flexibilizar seu currículo. Objetivos: Este relato de experiência pretende 
discorrer sobre a formação dos cirurgiões dentistas especialistas, oriundos de 
diversas nacionalidades (da américa latina), enfatizando os pontos mais 
relevantes da experiência do ensino. Relato de Experiência: Trata-se de um 
estudo descritivo, retrospectivo, transversal e qualitativo, realizados com os 
alunos estrangeiros da Equipe Quixadaense de Pesquisa e Pós-Graduação 
[EQUIP] (Quixadá-CE) e os docentes sobre a reflexão acerca do trabalho 
desenvolvido na formação dos estudantes e seu aproveitamento. 
Considerações finais: Os resultados evidenciam que o espaço da EQUIP 
permite aos alunos o aprendizado prático, baseado na diversidade de atividades, 
nas reflexões sobre a importância do curso, nos atendimentos e no uso das 
quatro habilidades do ensino que são ler, ouvir, falar e fazer durante a formação. 
Além disso, a instituição de ensino possui um histórico de trabalho com o público 
estrangeiro em outras áreas, facilitando dessa forma a interdisciplinaridade, 
promovendo grande envolvimento dos profissionais deste estabelecimento de 
ensino. Os resultados obtidos são percebidos no dia-a-dia dos alunos. 

Palavras-chave: Ensino; Currículo; Odontologia. 
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CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
SOBRE HIGIENE BUCAL PARA BEBÊS, CRIANÇAS E 

USUÁRIOS DE PRÓTESES  

Rayane Emanuelle Nascimento da Silva1, Anna Flávia Silveira Batista2, Márcia 
Nicole de Medeiros Melo3; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira Moura4. 

1,2Graduanda em Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN). 

3Cirurgiã dentista da Unidade Básica de Saúde Alto da Boa Vista. 

4Docente do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
 

Introdução: Implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o agente comunitário 
de saúde (ACS) tem um papel relevante na criação de vínculo entre a unidade 
básica de saúde e a comunidade, ele funciona como representante direto tanto 
da população quanto dos trabalhadores em saúde, conhecendo de perto os 
problemas da população. Havendo assim, a necessidade do conhecimento 
sobre a saúde bucal.  Objetivo: Apresentar a importância do conhecimento 
sobre higiene bucal para bebês, crianças e usuários de prótese, com o intuito de 
realizar uma capacitação aos ACS e disseminar informações e esclarecimentos 
de recorrentes dúvidas da população. Relato de experiência: A ação da 
capacitação foi marcada previamente e ocorreu na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Alto da Boa Vista, localizada no município de Caicó/RN, com a 
participação de três ACS, quatro acadêmicas do curso de Odontologia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, responsáveis pela ação, 
juntamente com a dentista da UBS. Para a execução da capacitação foi 
ministrada uma apresentação oral, com slides em PowerPoint, vídeos 
demonstrativos e objetos referentes ao tema que facilitavam o entendimento. 
Durante a abordagem, a dentista complementava com explicações e 
compartilhava exemplos vivenciados. Foram debatidos tópicos diversos, tais 
como tipo de material utilizado para higiene bucal, alternativas a possíveis 
materiais, técnicas corretas de limpeza, tempo necessário, frequência, cuidados 
e consequências, adequando a linguagem ao público alvo. Durante e após as 
explicações, o espaço foi aberto para retirada de possíveis dúvidas que as ACS 
pudessem ter. Foi dedicado um momento para que as ACS pudessem falar sobre 
suas experiências e elencar as principais dúvidas que a população expressava. 
Ao final, foram realizadas perguntas para certificar que as três ACS estavam no 
mesmo nível de conhecimento. Considerações finais: Desde a elaboração dos 
materiais ao desdobramento da capacitação para as ACS, a experiência tornou-
se significativa, pois proporcionou um novo panorama de aprendizagem, 
permitindo conhecer de perto a vivência de trabalhadores tão essenciais para a 
atenção em saúde. Ainda, contribuiu para o aprendizado das ACS em relação a 
higiene bucal. 

Palavras chave: Saúde bucal, agentes comunitários de saúde, promoção em 
saúde. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ATRAVÉS DO PROJETO RONDON 

COMO FERRAMENTA TRANSFORMADORA  

Poliana Maria de Faveri Cardoso ,Verônica Schallenberger , Adriane de Castro Martinez  

¹ Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

² Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria 

³ Professora do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

Introdução: A extensão universitária tem grande importância na formação acadêmica, 
visto que, além dos conhecimentos adquiridos nas Universidades é de extrema 
importância a interação entre o acadêmico e a comunidade. Dessa forma, o Projeto 
Rondon, maior projeto de extensão universitária do Brasil, atua fomentando a 
humanização de estudantes universitários, uma vez que propõe que estes executem 
trabalho voluntário, multidisciplinar e de integração social com o objetivo de melhorar 
a condição de vida da população. Objetivos: Relatar a experiência da discente do curso 
de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná na Operação Parnaíba 
do Projeto Rondon, realizada no Estado do Piauí em Janeiro de 2019. Relato de 
experiência: A equipe composta por oito acadêmicos e dois professores, realizaram 
suas atividades no município de Nossa Senhora dos Remédios juntamente com uma 
equipe da Universidade Federal de Viçosa. Ao chegar ao município encontramos ruas 
de paralelepípedo, ausência de saneamento básico e casas de pau a pique que 
formavam o cenário do interior do Piauí, realidade diferente do Sul do país. Além disso, 
era notável a precariedade de cuidados básicos de saúde. Dessa forma, oficinas sobre 
saúde bucal, saúde da mulher, saúde geral e boas práticas de manipulação de 
alimentos foram aplicadas tanto para a população quanto para multiplicadores, na sua 
maioria servidores municipais da saúde e educação. Por outro lado, apesar da cultura 
diferente, identificamos que alguns problemas são idênticos aos demais estados do 
país, como a violência, e desta forma, surgiu a necessidade do desdobramento da 
equipe de acadêmicos para uma atuação multidisciplinar e interdisciplinar para atuar 
nas oficinas de empoderamento feminino, comunicação não violenta e identificação 
de violência infantil. Considerações finais: Com isso, têm-se que o Projeto Rondon atua 
na transformação do acadêmico, permitindo-lhe conhecer diferentes realidades, 
exercer diferentes habilidades e contribui para a construção de uma sociedade mais 
justa.  

PALAVRAS-CHAVES: Projeto Rondon; Extensão universitária; Rondonista. 
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QUEILITE ACTÍNICA EM TRABALHADORES RURAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Luanna Mayrany Alves Costa Silva1; Maria Helaynne Diniz Faria1; Francisca 
Janiele Pinheiro Pereira1; Camila Cristine Araújo de Oliveira1; Jamile Marinho 
Bezerra de Oliveira Moura 2. 

1 Acadêmicas do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
2 Docente do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
Correspondência: Luanna Mayrany Alves Costa Silva 
 
Introdução: A Queilite Actínica (QA) destaca-se por ser uma lesão 
potencialmente maligna que pode evoluir para o carcinoma de lábio inferior, 
resultante do efeito cumulativo à exposição da radiação solar. Acomete 
principalmente indivíduos do sexo masculino e que desempenham atividades ao 
ar livre e expostos ao sol, como trabalhadores rurais. Objetivos: Descrever 
casos de Queilite Actínica identificados em trabalhadores rurais sindicalizados 
do município de Caicó-RN. Relato de Experiência: A experiência foi vivenciada 
por duas acadêmicas de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte(UERN) durante o período de coleta de dados  de uma pesquisa 
científica, que possuía o objetivo de identificar a prevalência de QA nos 
trabalhadores rurais associados ao Sindicato dos Agricultores Rurais em Caicó-
RN. A identificação e classificação dos casos foram feitos através de exame 
clínico da mucosa labial, embasado na ficha clínica da disciplina de 
Estomatologia das Clínicas Odontológica da UERN, bem como na classificação 
clínica de Silva et al.(2006) e Cinta et al.(2013). Foi observada a presença ou 
não da lesão e a sua severidade. Para os casos leves foi levado em 
consideração a presença de escamação e edemas leves; no moderado, a 
presença de eritema, fissuração, áreas vermelhas/brancas, junto com edemas e 
escamação mais acentuados. Nos casos severos, além das características 
moderadas, foi analisada a presença de crosta, áreas vermelhas/brancas mais 
acentuadas, leucoplasias e atrofia. Ao final da experiência, 300 indivíduos 
haviam participado da pesquisa. Destes, foram identificados 36 casos de QA, 
sendo 26 leves, 09 moderados e apenas 01 severo. A presença da lesão foi 
prevalente no sexo masculino. Os agricultores identificados com algum grau de 
severidade da lesão foram encaminhados para as Clínicas Odontológicas da 
UERN. Além disso, todos os participantes da pesquisa com ou sem lesão, foram 
orientados sobre os fatores etiológicos e hábitos deletérios, além de medidas de 
prevenção sobre a Queilite Actínica. Considerações finais: Com essa 
experiência, torna-se evidente a necessidade de estratégias que busquem a 
prevenção e detecção precoce de lesões potencialmente malignas nessa 
população, a fim de reduzir os índices de morbidade e mortalidade, bem como o 
controle clínico dos pacientes são imprescindíveis para evitar o desenvolvimento 
de um câncer de lábio.  

Palavras-chaves: Raios Ultravioleta, Trabalhadores Rurais. 
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HERÓIS DO SORRISO: LEVANDO SAÚDE BUCAL E 

ENTRETENIMENTO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS EM 

AMBIENTE HOSPITALAR 

Filipe de Oliveira Lima¹, Vitor Nascimento Goes¹, Fabiana Larissa Santos de Medeiros¹, Letícia Brasileiro 
Lopes¹, Antônio Pereira de Araújo Neto¹, Rachel de Queiroz Ferreira Rodrigues². 

¹Graduando(a) em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

²Professora do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

Introdução: A internação hospitalar pode acarretar muitos traumas para a 
criança devido ao caráter ameaçador, invasivo e doloroso de determinados 
procedimentos e de condutas realizadas nesse tipo de ambiente. Além disso, 
fatores como o estranhamento do local, a restrição ao leito e a falta de recreaçao 
ao longo dos dias torna esse momento extremamente desconfortável e difícil 
tanto para as crianças como para seus cuidadores, o que dificulta ainda mais a 
manutenção do cuidado e o enfrentamento do processo saúde-doença. 
Objetivos: Relatar a realização de atividades interativas e lúdicas voltadas para 
o condicionamento do público infantil com o intuito de incentivar a autonomia no 
cuidado, a promoção de saúde bucal e diminuir o medo do cirurgião-dentista 
durante a vivência de um projeto de extensão universitária com crianças 
hospitalizadas. Relato de Experiência: O projeto de extensão universitária 
intitulado “Heróis do Sorriso” conta com a colaboração de alunos e professores 
do curso de odontologia da Universidade Federal de Campina Grande e possui 
três eixos de atuação, sendo eles: Eixo ONG, Eixo Clínica e Eixo Hospital. Nesse 
último, um dos primeiros desafios encontrados pelos integrantes do projeto foi 
elaborar dinâmicas e materiais levando em consideração as limitações físicas e 
de locomoção das crianças acamadas. Além disso, um outro fator importante 
que influenciou no tipo de estratégia escolhida pela equipe foi a diversidade de 
idade (01-15 anos) encontrada nos leitos do hospital, já que cada criança em sua 
própria faixa etária correspondente possui diferentes níveis de interesse e 
aprendizado. Tendo em vista isto, foram desenvolvidas peças teatrais, músicas 
e brincadeiras baseadas em temas como: traumatismo dentário, cárie, 
cronologia da erupção dental, escovação e alimentação saudável. Ainda foram 
confeccionados cartazes explicativos, jogos, desenhos ilustrativos, macro 
modelos para demonstração visual da higiene oral e palestras para os pais. No 
decorrer das ações foi observado também o impacto das mesmas sobre os pais 
e demais acompanhantes, atentando para a forma com a qual recepcionavam o 
grupo, o engajamento/participação nas atividades, as dúvidas e anseios e o 
ponto de vista deles sobre a importância da realização desse projeto naquele 
tipo de ambiente. Considerações Finais: Dessa forma, conclui-se que o referido 
projeto possibilitou aos acadêmicos de odontologia uma maneira inovadora de 
se trabalhar educação em saúde bucal, a partir das atividades realizadas com 
as crianças, no sentido de vislumbrar outros caminhos e cenários de atuação 
capazes de renovar o exercício do processo educativo em saúde, tendo em vista 
a superação de práticas pontuais e lineares de cuidado e contribuindo para a 
formação de profissionais mais humanizados dentro da Odontologia. Palavras-
chave: Higiene bucal, Criança hospitalizada, Promoção da saúde. 
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PROMOVENDO SAÚDE PARA USUÁRIOS DA SALA DE 
ESPERA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA 

VISTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ionara Ilze Dantas dos Anjos1, Lucas Dantas Pereira1, Maria Helaynne Diniz 
Faria1, Arthur Barbosa Palmeira Limeira1, Márcia Nicole de Medeiros Mélo2, 
Samara Carollyne Mafra Soares3 

1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
2Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família –Caicó/RN 
3Docente Adjunto IV do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
 
Introdução: A educação em saúde se constitui em um processo no qual viabiliza 
mudanças de hábitos em saúde dos indivíduos, apoiando-se na conquista de 
sua autonomia, constituindo-se de ações que visam a melhoria e apropriação do 
conhecimento sobre o processo de saúde-doença, incluindo fatores de risco e 
proteção à saúde bucal. Objetivos: Expor uma experiência de ação em 
promoção de saúde realizada por alunos de Odontologia da UERN na sala de 
espera do atendimento Odontológico da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Alto 
da Boa Vista. Relato de experiência: A ação foi desenvolvida na Unidade 
Básica de Saúde do Alto da Boa Vista, na cidade de Caicó-RN, por alunos da 
extensão “Vivenciando Educação em Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 
Família (ESF)”. As atividades educativas aconteceram na sala de espera da 
UBS, teve como público-alvo os usuários que aguardavam a consulta 
odontológica, e abordou conteúdos relativos aos cuidados com a saúde bucal.  
A equipe foi constituída por sete acadêmicos de odontologia, sendo seis 
extensionistas do projeto e um estagiário da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), em conjunto com a cirurgiã-dentista e técnico em 
saúde bucal (TSB), da referida unidade de saúde. Através de explanação oral e 
demonstrações em macromodelos orientou-se sobre técnica de higiene bucal e 
uso adequado do fio dental, bem como a utilização dos enxaguatórios bucal, e a 
importância de visitas periódicas ao dentista. Realizou-se um quiz interativo de 
mitos e verdades sobre os temas de higiene e cuidados com a saúde bucal, e 
consecutivamente abriu-se espaço para esclarecimento de dúvidas do público. 
Considerações finais: As vivências possibilitaram um aprendizado que 
transcendem os ensinamos abordados em sala de aula, viabilizando conhecer e 
se familiarizar com o SUS, além de propiciar um desenvolvimento intelectual, 
humanizado e cientifico para os acadêmicos, e a construção de vínculos entre a 
universidade, o sistema de saúde e a comunidade.  

Palavras-chaves: Odontologia Preventiva; Relações Comunidade-Instituição; 
Saúde Bucal. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO CONTEXTO DO 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

Gisele Aparecida de Oliveira – Pós-graduanda stricto sensu - Mestrado em 
Odontologia (FO-UFJF). Cirurgiã-Dentista – Unidade Básica de Saúde Tereza 
Maria de Jesus/MG.  

Introdução: Constituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5/12/2007, o 
Programa Saúde na Escola (PSE) caracteriza-se por ações integrativas entre a 
escola e a equipe de saúde, dentre elas, a saúde bucal. O PSE tem como eixo 
a promoção e atenção à saúde e prevenção de doenças e agravos. No entanto 
é popular que a informação sobre o cuidado em higiene bucal por si só cumpram 
o papel nas ações na escola, uma posição equivocada, pois as práticas de 
avaliação da condição bucal vão muito além de ensinar a escovar de maneira 
correta o elemento dentário. Objetivos: realizar um relato de experiência sobre 
algumas das ações do PSE na educação em saúde bucal realizadas nas escolas 
da cidade de Pedro Teixeira no estado de Minas Gerais, entre os anos de 2019 
e 2020. Relato de Experiência: Dentre as atividades que cabem a equipe que 
inclui: uma Cirurgiã-Dentista, uma técnica e uma auxiliar em saúde bucal estão: 
a escovação supervisionada, evidenciação de placa, técnica de higiene bucal, 
que são demonstradas no manequim e na criança utilizando espelho para que a 
mesma possa escovar sem a ajuda após a explicação, aplicação tópica de flúor 
com a distribuição de escova, creme dental e fio dental, e a avaliação de risco 
que é feita com exame intra-bucal, analisando se os elementos dentários 
possuem cárie ativa, inativa, lesão em mucosa ou outra alteração. Também há 
o questionamento em relação à sintomatologia de dor relatada pela criança ou 
pelo profissional da educação que a acompanha. O que se nota é que existe 
todo um contexto cultural, sócio-econômico e demográfico que acompanha a 
criança ao ser avaliada em relação ao seu núcleo familiar, muitas dessas 
crianças e adolescentes possuem vulnerabilidade econômica e crescem vendo 
a mãe ou o pai que já não possuem vários dentes, com higiene bucal precária e 
que foram acostumados a uma odontologia curativa e não preventiva. Durante e 
após as atividades realizadas no PSE, levando-se em consideração a avaliação 
de risco e observações feitas sobre a criança ou adolescente, este é 
encaminhado à UBS para tratamento das injúrias. Considerações finais: 
Atentando para a vivência da realidade dessas crianças e adolescentes, o PSE 
tornou-se indispensável para a qualidade de vida, bem como nota-se que com 
essas políticas a disseminação da educação em saúde bucal principalmente 
pelos mais jovens, causou uma melhora considerável na saúde integral.  

 

Palavras-chave: Educação em Saúde Bucal, Atenção Primária à Saúde, 
Escolas. 
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DIFICULDADE DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA POR ODONTÓLOGOS EM 

UMA UBS NO RIO GRANDE DO NORTE  

Brenda Mendonça Amorim1, Issac Müller de Souza Maia1, Luiz Antônio Carlos de 

Souza1, Rayanne Karina Silva Cruz2 

1Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Potiguar - Rede Laureate 

Universities 2Docente do curso de Odontologia da Universidade Potiguar - Rede 

Laureate Universities.  

Introdução: a notificação compulsória é um documento que relata fatos, de natureza 

clínica, especificamente relacionada ao diagnóstico de doenças consideradas de 

notificação compulsória, e de natureza diversa de atuação clínica, como acidentes de 

trabalho e violência doméstica, observados ou constatados no exercício da profissão, 

que o profissional tem obrigação de comunicar. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos 

serviços públicos e privados devem notificar os casos de violência que se enquadrarem 

em definição presente na ficha de notificação de violência interpessoais / 

autoprovocadas. Relato de experiência: em uma aula de campo, alunos da Universidade 

Potiguar visitaram uma UBS localizada em Natal para entender como a unidade 

funcionava e suas instalações. A UBS contém mais de 2.000 (duas mil) famílias 

cadastradas, seus atendimentos acontecem de segunda à sexta-feira, utiliza prontuários 

eletrônicos e possui 2 cadeiras odontológicas. Visitou-se a sala dos dentistas, onde 

haviam dois profissionais. Fizeram-se perguntas sobre os atendimentos e eles 

informaram que realizavam cerca de dez atendimentos por dia. Em outros 

questionamentos, os dentistas sugeriram que não emitiam nenhuma notificação em 

caso de violência ou se viam na obrigação de notificá-la. Com essa declaração, houve 

necessidade de questioná-los com mais perguntas sobre a necessidade de notificação 

devido à violência contra as mulheres, crianças, e idosos, e as respostas foram negativas. 

No momento, os profissionais relataram que realizam apenas a notificação em casos de 

violência infantil, quando a criança não tem condições de defesa. Dentre vários 

problemas identificados, os dentistas alegaram a ausência de notificação justificada pelo 

medo de represálias e a falta de segurança na Unidade, na qual já foi alvo de assaltos. 

Considerações finais: a falta de segurança no funcionamento da Unidade Básica e o 

medo de represálias compõem os principais motivos pelos quais os profissionais da 

odontologia não conseguem cumprir sua obrigatoriedade nas notificações 

compulsórias. É interessante reforçar a necessidade de educação continuada que 

reforce a obrigatoriedade da notificação ou comunicação definida na lei n° 6.259/1975, 

além do empenho da gestão pública alinhado às demandas sociais e segurança local. 

Ressalta-se que a omissão da denúncia de violência à autoridade gera pena prevista no 

código penal brasileiro. 

 

Palavras-chave: Disease Notification, Underreporting, Epidemiological Monitoring 
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CONFECÇÃO DE COROA PROVISÓRIA PELA TÉCNICA DA 

RESINA ESCULPIDA – SEQUÊNCIA CLÍNICA 

Marília Marlene Nóbrega1*; Francisca Janiele Pinheiro Pereira1; Glécio 
Clemente de Araújo Filho2

 
 

1Acadêmicas do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN 
2Docente do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN 
 

Introdução: É extremamente importante para a harmonia dentária e facial, a 
reabilitação protética de um paciente com perda de estrutura ou da integridade 
de um ou mais elementos. Qualquer tipo de tratamento com prótese, seja de um 
ou mais elementos, em dentes ou implantes, exige a confecção de restaurações 
provisórias, que facilitam a confecção da prótese final. Objetivos: Descrever a 
sequência clínica na confecção de coroa provisória pela Técnica da Resina 
Esculpida (Técnica da Bolinha). Relato de Experiência:  A prática foi realizada 
durante a disciplina de Prótese Dentária II, nas Clínicas Odontológicas da UERN. 
Foram utilizados: Manequim odontológico, resina acrílica autopolimerizável, 
vaselina, pincéis, lapiseira, pote dappen, broca carbide cilíndrica lisa n. 57 e 58, 
broca Maxicut e pedras de carborundum. Após o preparo para coroa no elemento 
dentário (ED) 36 do manequim, vaselinou-se o dente em questão, assim como 
seus antagonistas e adjacentes. A resina acrílica foi manipulada e durante a fase 
plástica fez-se uma “bolinha”, que foi levada e adaptada ao ED, em oclusão com 
o antagonista. Foi realizada a remoção e recolocação do provisório em posição 
durante a polimerização da resina. Após a total polimerização, foi feita a 
demarcação dos excessos, da linha interna e externa do término do preparo e 
removeu-se os excessos com broca Maxicut. O reembasamento foi feito para 
que o provisório ficasse mais bem adaptado ao término do preparo. Os sulcos 
foram demarcados para aprimoramento da escultura, o ajuste proximal e oclusal 
feitos, e por último o acabamento e polimento com pedras para acabamento e 
vaselina. Considerações finais: As coroas provisórias são de grande 
importância no tratamento reabilitador. A prática contribuiu para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da Técnica da Resina Esculpida, muito 
empregada na confecção de provisórios.  

Palavras-chave: Prótese Dentária; Coroas Dentárias.  
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SERVIÇO ATM: ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO 

CONTROLE DAS DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES  

Lara Martins Araújo1 Josemar Parreira Guimarães2 

1Discente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora 

2Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora 

Introdução: As desordens temporomandibulares (DTM) podem afetar a 
qualidade de vida, atividades de rotina e o comportamento biopsicossocial dos 
pacientes. A etiologia é multifatorial e aspectos psicológicos e comportamentais, 
hiperatividade dos músculos da mastigação e hábitos posturais são importantes 
para seu desenvolvimento.  Assim, é necessária abordagem multidisciplinar para 
contemplar todos os fatores envolvidos e proporcionar um melhor controle das 
DTM. Objetivo: relatar a experiência de tratamento multidisciplinar em DTM nos 
âmbitos de ensino, pesquisa e extensão no Serviço ATM. Relato de experiência: 
Há 28 anos, o Serviço ATM, projeto de extensão da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, promove atividades teóricas e clínicas 
semanais acerca do tratamento multidisciplinar para DTM. Em extensão, a 
equipe multidisciplinar composta por acadêmicos de Odontologia, dois 
Cirurgiões-dentistas, uma psicóloga e um fisioterapeuta, presta atendimento 
clínico aos pacientes. O tratamento consiste em aconselhamento e 
esclarecimento das DTM e das terapias propostas, aliados à confecção da placa 
neuromiorrelaxante. A terapêutica é individualizada e, percebendo necessidade, 
a psicóloga acompanha o fator emocional junto com o paciente. O fisioterapeuta 
promove alívio da condição através de métodos como laserterapia e técnicas 
manuais. Em ensino, os acadêmicos apresentam seminários e organizam 
simpósios abertos ao público sobre a multidisciplinariedade em DTM. Além 
disso, outros profissionais ministram palestras objetivando a apresentação dos 
vários fatores que interagem com a Odontologia nas desordens. Em pesquisa, 
os alunos desenvolvem estudos sobre DTM, apresentam as produções do 
projeto em eventos e publicam em revistas nacionais e internacionais. 
Considerações finais: O Serviço ATM atua de forma multidisciplinar e 
individualizada para atingir as necessidades de cada paciente, estabelecendo 
bem estar e qualidade de vida, e aprimora a formação dos acadêmicos em 
relação às DTM. 

Palavras-chave: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular, 
Qualidade de Vida, Relações Interprofissionais 
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O USO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COMO FORMA DE 

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL: EXPERIÊNCIA DE 

ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 

Letícia Brasileiro Lopes¹*; Rafaela Oliveira Santos¹; Gabrielli Bezerra Sales¹; 

Lorena Layanne Pereira Custódio¹; Myllena Silva Queiroz¹; Camila Helena 

Machado da Costa Figueiredo². 

1Acadêmicos do curso de Odontologia de UFCG – PATOS/PB. 

2Docente do curso de Odontologia da UFCG – PATOS/PB. 

Introdução: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência de 

graduandos de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande, 

campus de Patos-Paraíba (PB), participantes do Programa de Extensão 

(PROBEX) intitulado: Calouros Humanos - Promovendo Saúde Bucal na 

Pastoral da Criança. Objetivo: Expor as experiências vivenciadas na rádio 

comunitária local, através da divulgação de conhecimentos acerca da saúde 

bucal. Relato de experiência: O Programa contou com a participação de 18 

alunos extensionistas e 4 professoras coordenadoras, além de alunos 

ingressantes do primeiro período do curso e coordenadores da Pastoral da 

Criança da Diocese de Patos, Paraíba. A transmissão do programa através da 

rádio possibilita que tenha um maior alcance de pessoas de diversas localidade, 

fazendo com que o conhecimento seja bem disseminado e, de forma simples, 

são levadas informações de fácil aplicabilidade, proporcionando a essas 

pessoas uma melhor qualidade de vida. Considerações finais: Durante toda a 

vigência do Calouros Humanos, o programa mostrou-se bastante eficaz, 

alcançando um grande número de pessoas e repercutindo de forma positiva no 

município de Patos e região. 

Palavras-chave: Saúde bucal, Meios de comunicação, Rádio, Ensino. 
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PROMOÇÃO EM SAÚDE: EXPERIÊNCIA COM GESTANTES E AGENTES 

COMUNITÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA COSTA, 

CAICÓ/RN 

Yasmin Rebeca Santos Nascimento1*, Arthur Barbosa Palmeira Limeira1, 

Layanny Silva Soares1, Hanna Marrie Dantas Raposo da Câmara1, César 

Antonio Araújo Melo1, Samara Carollyne Mafra Soares2 

1Discentes de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) 

2Docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Introdução: A Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS) considera 
diversos determinantes do processo saúde-doença, apontando para a ampliação 
dos métodos de intervenção na saúde. O período gestacional provoca diversas 
alterações ao organismo materno, inclusive na cavidade oral, nesse sentido o 
pré-natal odontológico busca desmistificar crenças e/ou preocupações, 
orientando as mães quanto aos principais problemas bucais, além de assegurar 
a saúde materno-fetal. Objetivo: Relatar atividade educativa com gestantes e 
agentes comunitários de saúde (ACS) sobre a importância da saúde bucal como 
estratégia de promoção de saúde no período gestacional. Relato de 
experiência: A ação educativa foi promovida na Unidade Básica de Saúde Santa 
Costa, localizada no bairro Paraíba, no município de Caicó/RN em março de 
2020. Essa atividade foi executada pelos acadêmicos do terceiro período do 
curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
durante a disciplina de Odontologia em Promoção da Saúde. A ação ocorreu no 
período matutino na sala de espera da própria unidade, envolveu 4 gestantes 
usuárias da unidade, a enfermeira chefe da UBS e 6 ACSs, sendo, para os 
últimos, uma forma de capacitação. A atividade foi realizada na forma de roda 
de conversa, através de explanação oral e acessível, com distribuição de 
panfletos e demonstrações. A temática desenvolvida incluiu os cuidados sobre 
a higiene bucal e geral, as principais doenças da cavidade oral (cárie e doença 
periodontal), maneira correta de higienização bucal, a ótica da doença 
periodontal e possíveis consequências para o feto, modos de realizar a 
higienização bucal no bebê nos primeiros meses de vida, a importância da 
amamentação para o desenvolvimento do aparelho mastigatório e orientação 
acerca do acompanhamento odontológico no pré e pós-natal. Para ilustrar, foram 
utilizados manequim odontológico, cartaz expositivo, boneca para orientação 
sobre amamentação e dinâmica quizz de “mitos e verdades” do conteúdo 
apresentado. Ao final houve uma pausa para as usuárias e agentes comunitários 
avaliarem a ação. Considerações finais: A ação educativa na UBS possibilitou 
aos discentes a experiência de vivenciar e desenvolver uma atividade de 
promoção de saúde, articulando a teoria vista em sala de aula e elaborando uma 
ação adequada à realidade dos serviços e das usuárias. 

Palavras chave: Cuidado pré-Natal; Educação em saúde; Saúde bucal. 
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AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE COM ALUNOS DA ESCOLA 

ESTADUAL VILAGRAN CABRITA EM CAICÓ-RN 

Hanna Marrie Dantas Raposo da Câmara1*; Yasmin Rebeca Santos 

Nascimento1; Layanny Silva Soares1; Gilmara Celli Maia de Almeida2 

1 Graduandas em Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) 

2 Docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Introdução: A Odontologia, historicamente, foi pautada prioritariamente por uma 
prática uniprofissional com mínimas intervenções colaborativas. No entanto, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais preconizam uma formação pautada na 
interprofissionalidade, integralidade do cuidado e articulada ao contexto social. 
Vivenciar ações na comunidade é fundamental para desenvolver competências 
e potencial transformador para além de habilidades específicas do atendimento 
odontológico. Objetivos: Discutir, na comunidade escolar, sobre o Aedes 
aegypti e as doenças virais associadas a esse vetor, além de elucidar questões 
sobre o Sars-CoV-2. Relato de experiência: Foi desenvolvida ação educativa 
na Escola Estadual Vilagran Cabrita (Caicó-RN), em março de 2020, pelos 
acadêmicos do 3º período do curso de Odontologia da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte. Foram abordadas infecções virais necessárias ao 
conhecimento do odontólogo como profissional que compõe uma equipe de 
saúde. De forma lúdica, discutiu-se sobre Dengue, Zika, Chikungunya, bem 
como houve breve explicação sobre prevenção do Sars-CoV-2. O público-alvo 
foi composto por alunos do 5° e 6° ano do ensino fundamental (n= 42), além de 
3 professores da instituição. A ação foi desenvolvida no salão recreativo escolar 
durante um período de 3 horas. Primeiramente foi averiguado o conhecimento 
prévio dos participantes sobre os assuntos. Em seguida, explicação sobre as 
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, com abordagem dos 
seguintes tópicos: etiologia, modo de transmissão, identificação do mosquito, 
cuidados, consequências e tratamento. Houve ainda um breve momento 
dedicado ao Sars-CoV-2 e cuidados preventivos para evitar sua infecção. Todos 
os temas foram abordados com adequação da linguagem para a faixa etária. Em 
seguida, para resgatar os conhecimentos adquiridos no primeiro momento de 
forma mais interativa, fez-se adaptação do jogo UNO® em “UNO Microbiológico”, 
aplicação de quiz de perguntas e respostas e produção livre de cartazes sobre 
os assuntos explorados de acordo com a criatividade de cada grupo, sendo 
esses formados com média de 8 alunos. Considerações finais: A ação 
educativa trouxe contribuições relevantes para os acadêmicos na perspectiva da 
integralidade do cuidado e aproximação com a comunidade, além de permitir aos 
escolares serem multiplicadores do conhecimento para seus familiares e amigos. 

Palavras chave: Educação em Saúde; Integralidade em Saúde; Odontologia 
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ANÁLISE TÉCNICA PECULIAR A REGULARIZAÇÃO DE FIOS DENTAIS 
CONFORME A LEGISLAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

  

Thalita Sonaly da Costa Morais 1, Fernando Dantas Ferreira1, José Iago Pereira de Brito 
1, Georgia Costa de Araújo Souza2 

1 Cirurgiões-dentistas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN 

2 Professora do Curso de Odontologia da UERN 

Introdução: A Vigilância Sanitária (VISA) é um conjunto de ações capazes de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 

da saúde. Fios dentais são produtos de nylon, polipropileno ou outro material, 

indispensáveis à higienização oral como complemento à escovação dos dentes. Dessa 

forma, a adequação destes produtos à legislação da VISA é de suma importância para a 

confiabilidade e segurança do consumidor. Objetivo: Avaliar os rótulos de fios dentais 

de diversas marcas comumente encontrados no mercado segundo as especificações 

técnicas da ANVISA quanto ao tipo de material, indicações e instruções sobre uso, 

presença de flúor e espessura do produto.  Relato de Experiência: A análise dos rótulos 

mostrou que todos os fios dentais apresentaram instruções quanto a sua correta utilização. 

Todos constaram a presença de cera na sua composição. Em contrapartida, nenhum deles 

evidenciou na embalagem se é ou não acrescido de flúor, levando-se a crer que nenhum 

deles é fluoretado. Nenhum dos fios dentais apresentou orientação de como proceder ao 

uso em crianças, bem como foi percebida a ausência da indicação da espessura dos 

mesmos, informações estas que, segundo a legislação da VISA, devem estar disponíveis 

na rotulagem do material para que o consumidor possa estar ciente do produto a ser 

adquirido. Considerações finais: A partir da análise, infere-se que as marcas verificadas 

infringiram alguns aspectos presentes na legislação do produto. Sendo assim, há 

necessidade de maior inspeção por parte da vigilância sanitária, uma vez que todos os fios 

dentais analisados apresentaram aprovação pelo órgão, mesmo não estando totalmente 

adequados às normas impostas por esse. 

Palavras-chave: fio dental; vigilância sanitária de produtos; legislação sanitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



369 
 

AVALIAÇÃO CLÍNICA DA RELAÇÃO ENTRE RECESSÃO 

GENGIVAL E TIPO DE PERIODONTO EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A TRATAMENTO ORTODÔNTICO.  

 
Jayanny Cristina de Souza Almeida Santos 1 Daniel Carlos Barbosa Patrocínio 
2 Victor Vinícius Batista dos Santos 3 Lucas Fernandes Gomes 4José Henrique 
de Araújo Cruz 5 Bruno Firmino de Oliveira 6 

1234 Graduandos em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande  

5Pós-graduando em Ortodontia pela FUNORTE Núcleo Campina Grande-  

6Pós-graduando em Ortodontia pelo Instituto de Odontologia das Américas - IOA Campina 
Grande 

Introdução: A busca de tratamento ortodôntico pelos pacientes adultos, ampliou 

a visualização de doenças periodontais como a perda de inserção, bolsa 

periodontal e periodontite agressiva nas clínicas de Ortodontia. A Periodontia e 

a Ortodontia se inter-relacionam favorecendo os resultados no tratamento 

odontológico. A Periodontia propicia ao tratamento ortodôntico um ambiente 

mais favorável à movimentação dentária, prevenindo danos teciduais. Já a 

Ortodontia atua como coadjuvante da terapia periodontal, através da melhoria 

da posição de dentes mal posicionados e adequada higienização bucal.   

Objetivo: Avaliar clinicamente a relação entre recessão gengival e tipo de 

periodonto em pacientes que estão sob tratamento ortodôntico. Relato de 

experiência: Foram elegidos trinta pacientes, de faixa etária entre 18 e 50 anos, 

escolhidos aleatoriamente, onde foram avaliados 794 elementos dentários, com 

e sem recessão gengival. Os critérios de inclusão foram: indivíduos que 

apresentassem recessão gengival e que tivessem pelo menos o 1° molar em 

oclusão, bilateralmente. Foram excluídos da pesquisa os pacientes com casos 

de doença periodontal clinicamente visível, dentes apresentando recessão 

gengival sem o antagonista e acentuada ausência de dentes. Foi elaborado um 

questionário com itens referentes a informações sócio demográficas (idade, 

gênero), problemas sistêmicos, uso de medicação, hipersensibilidade e 

tratamento periodontal.Nas avaliações, foram excluídos os terceiros molares, por 

estes não serem dentes permanentemente encontrados, o que poderia alterar o 

resultado final durante os cálculos estatísticos. As recessões gengivais foram 

avaliadas desde a junção cemento-esmalte (JCE) até o ponto mais coronal da 

margem gengival, sendo registradas somente nos sítios onde 1 mm ou mais de 

raiz estivesse clinicamente visível. Considerações finais: Portanto, o tipo do 

periodonto mostrou influência direta sobre a recessão gengival em pacientes 

submetidos a tratamento ortodôntico, evidenciando que, quanto pior o tipo de 

periodonto, pior o grau de recessão. Assim, mais estudos precisam ser feitos 

correlacionando outros fatores inerentes à Ortodontia com o desenvolvimento de 

recessão gengival.  

Palavras chaves: Retração gengival; Periodonto; Sensibilidade Dentinária. 
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O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA COMO FERRAMENTA DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

André Rodrigo Justino da Silva  

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Odontologia pela 
Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Universidade de 
Pernambuco (FOP/UPE)  

Introdução: O Programa Saúde na Escola se apresenta como uma ferramenta 
de democratização de espaços e de acessos às estratégias de educação em 
saúde de modo geral e, especialmente no que se trata de saúde bucal, sendo 
assim uma forma concreta de promoção de saúde de extrema relevância para a 
assistência dos escolares facilitando o contato da população com os serviços 
odontológicos. Objetivo: Expor a realização de atividades do programa saúde 
na escola por uma equipe de saúde bucal do sistema único de saúde como uma 
experiência de saúde com escolares da região da Borborema do estado da 
Paraíba. Relato de experiência: As ações envolveram 41 alunos de turmas de 
05 e 12 anos de duas escolas municipais no município de Esperança- Paraíba. 
Foram realizadas visitas de reconhecimento dos locais com o auxílio dos agentes 
comunitários de saúde para recolher todos os dados de cada instituição e 
planejamento das atividades. Como metodologias foram utilizadas jogo dos 
amigos e inimigos dos dentes; material educativo audiovisual sobre a técnica 
ideal de escovação; atividade de pintura com abordagem do tema dieta. 
Adicionalmente foi realizada aplicação tópica de flúor com Fluoreto de Sódio a 
2% nas crianças com faixa etária de 05 anos. Os dois momentos de realização 
das atividades foram extremamente proveitosos e de uma participação ativa dos 
alunos que foram o público-alvo das ações que somada à cooperação da equipe 
de atenção básica resultou em êxito nos objetivos de promoção de saúde e de 
proteção específica. Conclusão: A realização de ações educativas no ambiente 
escolar através do programa saúde na escola é muito importante para melhorar 
a qualidade de vida da população, exercer a odontologia social e preventiva e 
aproximar a esfera educacional à saúde. 

Palavras-chave: Promoção da saúde, Serviços de saúde escolar, Saúde bucal. 
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OFICINA DO HÁLITO: APRENDIZADO SOBRE MAU HÁLITO E 
SEU IMPACTO NA VIDA SOCIAL DE ALUNOS DO NÍVEL 

FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN 

Rayane Emanuelle Nascimento da Silva1, Yasmin Rebeca Santos Nascimento2, 
Arthur Barbosa Palmeira Limeira3, Juliana Carvalho Sá4 

1,2,3 Graduando(a) em Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN) 

4 Docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Introdução: Halitose é definida como odor desagradável do ar expelido pela 
boca, pulmões ou narinas e afeta aproximadamente 50 a 60% da população 
mundial, sendo de ocorrência multifatorial. Estima-se que mais de 90% dos 
casos de halitose se originam de fatores bucais, seguido pelo trato respiratório 
superior (8%), trato intestinal (1%) e doenças sistêmicas (1%). Objetivo: 
apresentar a importância do aprendizado e conhecimento sobre o mau hálito e 
seu impacto na vida social dos jovens. Relato de experiência: A abordagem 
ocorreu na Escola Estadual Antônio Aladim de Araújo, localizada no município 
de Caicó/RN com os alunos das turmas A e B do 9° ano do ensino fundamental, 
contendo respectivamente 37 e 33 alunos, com idade entre 13 a 14 anos. 
Estando presente o professor responsável. Os acadêmicos de Odontologia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, responsáveis pela 
apresentação, dividiram-se em dois grupos de sete pessoas, ficando cada grupo 
responsável por uma turma. Inicialmente, foi ministrada, pelos acadêmicos de 
Odontologia uma apresentação oral e em Power Point sobre halitose, incluindo 
fatores como etiologia, identificação, consequências, aspectos nutricionais, 
sociais, cuidados e tratamentos, adequando a linguagem ao público alvo para 
haver o maior entendimento. Durante a apresentação, eram direcionadas aos 
ouvintes perguntas sobre o assunto abordado, para que houvesse uma maior 
interação e assim reter a atenção do público. Houve demonstração com 
manequim odontológico de como realizar a correta escovação dos dentes e 
higienização da língua. Após o término das explicações orais, disponibilizou-se 
tempo para esclarecimento de dúvidas orais ou em papéis para evitar 
constrangimentos. Em seguida, realizou-se um jogo de mitos e verdades e 
sorteio de brindes com produtos de higiene bucal para os alunos. Vale salientar 
que o método de apresentação foi o mesmo para as duas turmas. 
Considerações finais: O desenvolvimento da ação educativa trouxe a 
experiência de um novo cenário de aprendizagem, com linguagem específica 
voltada para público alvo, incentivando os discentes de Odontologia da UERN 
participantes do projeto Oficina do Hálito a realizar atividades cientifico-didáticas. 
Ademais, a experiência contribuiu para a difusão do aprendizado para os alunos 
da Escola, que se mostraram bastante interessados, curiosos e participativos, 
propiciando a abordagem de um assunto pouco debatido, mas, importante e de 
alto impacto na vida social dos jovens. 

Palavras chave: Halitose, higiene bucal, atividades educativas.  
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ODONTOLOGIA E A INTERPROFISSIONALIDADE: O APRENDER NO 

ENCONTRO COM OUTRAS PROFISSÕES 

 

Paulo Vitor de Souza Silva, Isaac Holmes Gomes da Costa, Lílian Rodrigues Rocha da 

Silva, Cristiane Costa Braga, Thalyta Maria C. B. Albuquerque, Talitha Rodrigues R. F. 

Pessoa, 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

Secretária Municipal de Saúde de João Pessoa. 

Secretária Municipal de Saúde de João Pessoa. 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

Introdução: A formação de recursos humanos em saúde no país passou por intensas 

mudanças desde a implantação do SUS. Entre as estratégias governamentais que buscam 

aprimorar a formação em saúde, o projeto PET-Saúde entra em cena trazendo a 

perspectiva da interprofissionalidade para o contexto da Atenção Básica (AB). Nesse 

cenário, a Odontologia busca colaborar e construir aprendizados com as demais 

profissões dentro da proposta do projeto. Objetivos: Discorrer sobre as experiências da 

Odontologia na atual edição do projeto PET-Saúde junto às diversas profissões na busca 

pela interprofissionalidade na AB. Relato de Experiência:  No projeto da UFPB/SMS-

JP, em especial no Grupo Tutorial 4, a Odontologia tem a oportunidade de trabalhar em 

conjunto com a Medicina, Terapia Ocupacional, Educação Física, Nutrição e 

Fonoaudiologia. Na AB, foram desenvolvidas e postas em prática ações na perspectiva 

do trabalho interprofissional colaborativo, focando principalmente, na educação em 

saúde, educação permanente e interconsultas. As reuniões do Grupo Tutorial também 

possibilitaram o aprender com as demais áreas, em que as atividades de alinhamento 

conceitual, partilhas de atividades de campo, planejamentos e produção científica 

corroboraram. Também na construção e efetivação das atividades, nas unidades de saúde 

e nos equipamentos sociais, a odontologia pôde construir conhecimentos colaborativos 

com os demais, explorando as competências específicas da Odontologia, sem deixar de 

trabalhar as competências comuns, essenciais a todo profissional de saúde, bem como, 

enfatizar e promover as competências colaborativas junto aos profissionais dos serviços 

e participantes do projeto. Considerações Finais: A inserção do estudante de 

Odontologia no projeto PET-Saúde Interprofissionalidade gerou importantes reflexões, 

vivências, conhecimentos e habilidades, sobretudo objetivando promover o cuidado em 

saúde centrado no usuário da AB. Isso foi potencializado por meio do envolvimento com 

estudantes e profissionais de outras áreas da saúde, propiciando o desenvolvimento e 

aprimoramento das competências citadas, cujo domínio é vital na qualificação das 

equipes. Portanto, as experiências interprofissionais vivenciadas contribuíram para a 

adequação da formação acadêmica em Odontologia, diante das complexidades em saúde 

da população, que necessita de uma atenção em saúde mais voltada para a prática 

interprofissional e colaborativa. 

 

Palavras-chave: Formação Profissional, Educação Interprofissional, Aprendizado 

colaborativo. 
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O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA 
EDUCATIVA NO ENFRENTAMENTO À COVID-19: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

Matheus Lopes da Silva*1; Maria Helaynne Diniz Faria1; Franscisca Janiele 
Pinheiro Pereira1; Maria José Pergentino Batista Bezerra1; Márcia Nicole de 
Medeiros Mélo2; Samara Carollyne Mafra Soares3. 

1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
2Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família –Caicó/RN 
3Docente Adjunto IV do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
 
Introdução: No final de 2019, foi desencadeado em Wuhan, na China, o surto 
da doença COVID-19, causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). Devido ao 
pouco conhecimento sobre a doença e rápida disseminação, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decretou no dia 11 de março de 2020 estado de 
pandemia. No contexto de uma emergência de saúde pública e, especialmente 
pelo caráter de isolamento social instituído, as mídias sociais surgem como uma 
forte ferramenta na disseminação de conteúdos que visem informar a seriedade 
da COVID-19 e prevenir a propagação da doença. Objetivo: Relatar a 
experiência de discentes de Odontologia na utilização de mídias sociais como 
ferramenta de educação em saúde no enfrentamento à COVID-19. Relato de 
Experiência: Durante o período de distanciamento social e suspensão do 
calendário acadêmico, quatorze alunos do curso de Odontologia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), pertencentes ao 
projeto extensionista “Vivenciando Educação em Saúde Bucal na Estratégia 
Saúde da Família (ESF), planejaram e confeccionaram instrumentos educativos 
que auxiliassem a população no tocante às orientações, cuidados e formas de 
prevenção e contágio do novo coronavírus. Foram confeccionados imagens e 
vídeos de curta metragem divulgados por meio da página do Instagram 
(@saudebucalnaesf) e, também, no canal do YouTube. Cartazes virtuais foram 
elaborados com orientações sobre as principais medidas de controle do 
coronavírus, como por exemplo: quando se deve procurar o atendimento 
odontológico durante o período de distanciamento social;  conceitos de 
quarentena, isolamento (vertical e horizontal) e distanciamento social; as fases 
epidemiológicas da COVID-19; orientações das medidas de higiene pessoal, de 
superfícies e de alimentos; e imagens ilustrativas sobre isolamento domiciliar. 
Nas plataformas digitais do Instagram e YouTube foram divulgados dois vídeos. 
O primeiro, relativo às orientações sobre o uso da máscara de tecido, e o 
segundo, sobre os cuidados com a escova dentária em tempos de COVID-19, 
relacionados à higienização e armazenamento corretos. Considerações Finais: 
As atividades tiveram repercussões positivas nas mídias sociais citadas. As 
ferramentas virtuais como o Instagram favoreceram a interação entre discentes, 
docentes e a população e proporcionaram a disseminação de conteúdo 
educativo em saúde de acordo com a mais atual evidência científica para o 
enfrentamento da COVID-19.  

Palavras-chave: COVID-19; Educação em Saúde; Mídias Sociais. 
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INTERPROFISSIONALIDADE EM SAÚDE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 

 

Glenda Vieira de Sousa1*; Hanna Marrie Dantas Raposo da Câmara1; Gilmara 
Celli Maia de Almeida2. 

1 Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN- CAICÓ/RN. 

2 Docente do Curso de Odontologia da UERN- CAICÓ/RN 

Introdução: O trabalho interprofissional em saúde consiste em atuação 
colaborativa a fim de melhorar o cuidado e a atenção aos usuários e 
comunidade, os quais possuem necessidades e complexidades em saúde 
distintas. Objetivos: Verificar, a partir de um relato de experiência, como a 
interprofissionalidade está inserida em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
município de Caicó-RN. Relato de Experiência: O Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) Interprofissionalidade permitiu vivência na 
atenção primária em Saúde de acadêmicos de Odontologia, Enfermagem e 
Medicina. O relato de experiência foi desenvolvido por duas discentes do curso 
de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) que 
acompanharam, em conjunto com acadêmicos dos outros cursos, a rotina de 
trabalho em duas UBS de Caicó. Foram obtidos diários de campo e registros 
fotográficos das atividades desenvolvidas pelos médicos, enfermeiros, dentistas 
e demais profissionais, vivenciando reuniões de equipe, acolhimento, triagens e 
consultas. A partir disso, as acadêmicas observaram como se desenvolviam 
competências específicas, comuns e colaborativas no processo de trabalho. Foi 
verificada predominância do trabalho uniprofissional e multiprofissional, sendo o 
trabalho interprofissional ainda bastante limitado e realizado de forma incipiente 
por membros do PET-Saúde Interprofissionalidade, como ocorre em consultas 
compartilhadas e projeto terapêutico singular. As limitações possuem raízes na 
graduação, com influência do modelo biomédico e tecnicista além da evidente 
divisão em silos profissionais. Desde a formação, os profissionais desenvolvem 
sobremaneira suas competências específicas, com pouca vivência 
compartilhada do acadêmico de Odontologia com outros cursos e profissionais 
de saúde, no que concerne ao planejamento e atuação em equipe de forma 
colaborativa. Considerações finais: Há necessidade de fortalecer a 
interprofissionalidade nos cursos de graduação na área de saúde, especialmente 
em Odontologia, e para profissionais do serviço de saúde a partir de educação 
permanente. Apesar do trabalho interprofissional ainda não ser realidade na 
saúde brasileira, vislumbra-se que iniciativas como o PET-Saúde 
Interprofissionalidade possa favorecer a integração ensino-serviço-comunidade 
desde do início do processo formativo o que se traduz em atenção em saúde 
qualificada, resolutiva e centrada na comunidade.  

Palavras-chave: Educação interprofissional, Saúde, Odontologia. 
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APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR PARA A PREVENÇÃO DA 
CÁRIE NA PRIMEIRA INFÂNCIA E QUALIDADE DE VIDA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Maria Fernanda Lamim Fuhrmann, Luiz Miguel Ferreira, Robert Wilson da Silva 
Tostes, Mariana Silva Meirelles, Antônio Márcio Resende do Carmo  

 

Discente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora  

Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora 
Introdução: A cárie é a doença mais comum na infância e afeta milhões de 
crianças no mundo, constituindo um problema de saúde pública global. Estudos 
afirmam que pode influenciar negativamente a qualidade de vida dos infantes e 
sua família, interferindo em tarefas básicas como dormir e comer. Objetivos: 
Expor o impacto da aplicação de flúor para a prevenção da cárie na primeira 
infância e a melhora na qualidade de vida. Relato de Experiência: Os 
integrantes do Treinamento Profissional Dente da Gente: Educação em Saúde 
possuem como propósito a geração de conhecimentos, ensino, aprendizagem e 
prestação de serviço à população. Neste intuito, realizam ações de educação em 
saúde bucal e aplicação tópica de flúor, a partir de solicitações de instituições na 
cidade de Juiz de Fora-MG. Sabe-se que a aplicação de flúor tópico é um 
eficiente e seguro método de prevenção da cárie dental, nas concentrações 
adequadas. Todavia, necessita-se de profissionais instruídos para realizar sua 
aplicação. Sendo assim, em outubro de 2019, foi requerida uma ação com 
aplicação de flúor no bairro Bonfim em JF para 30 crianças na faixa etária entre 
4 e 8 anos. Desse modo, os alunos levaram flúor tópico, cotonetes, 
macromodelos, fantoches e todos equipamentos de EPIs necessários. 
Primeiramente, fizeram uma apresentação lúdica sobre como realizar uma 
escovação correta e distribuíram kits de saúde bucal para cada um, de acordo 
com idade. Em seguida, os participantes se dividiram em dois grupos: um 
responsável pela escovação e o outro responsável pela aplicação do flúor. Por 
último, foi orientado às professoras a necessidade de se esperar 1 hora para 
ingestão de alimentos ou líquidos. Os acadêmicos observaram que apesar de 
muitas crianças terem o conhecimento sobre a cárie, poucas relataram ter 
acesso aos dentistas do bairro. Outro ponto observado foi a aceitação da 
aplicação do flúor, de modo que a abordagem lúdica é um método que facilita o 
processo. Ações como essa ensinam e incentivam as crianças a zelar por sua 
saúde bucal e terem maior independência dos pais, fazendo com que sejam 
promotoras de sua própria saúde, tendo como resultado a melhora na qualidade 
de vida. Considerações finais: A aplicação tópica do flúor “extramuros” implica 
em uma democratização para aqueles que não possuem acesso a um local 
especializado, o que exemplifica a grande importância desses eventos 
promovidos pelos acadêmicos para melhorar as perspectivas de saúde bucal de 
todos os favorecidos pelo projeto.  
Palavras-chave: Flúor, Cárie dentária, Qualidade de vida. 
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TELESSAÚDE BUCAL: UMA ESTRATÉGIA DE AMPLIAÇÃO DO 
ACESSO À SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID-19 

 
Erik Vinícius Martins Jácome1*, Jullierme de Oliveira Morais2, Ivana Cristina Martins de 
Oliveira3, Aline Pereira da Silva4. 

1Cirurgião-dentista residente em Atenção Básica, UERN, Mossoró/RN. 
2Graduando de Odontologia, UERN, Caicó/RN. 
3Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família, Mossoró/RN. 
4Auxiliar de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família, Mossoró/RN. 
 
Introdução: A pandemia da COVID-19 trouxe inúmeros impactos na economia e saúde 
pública do país. Com ela surgiram os desafios para a equipe de saúde bucal na 
realização dos atendimentos e das atividades de educação em saúde devido ao risco 
de contaminação pelo novo coronavirus entre pacientes e profissionais. Assim, a busca 
por novas estratégias se faz necessária para a continuidade da assistência odontológica 
de forma segura. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada nas atividades da 
estratégia “Telessaúde Bucal” em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Relato de 
Experiência: A “Telessaúde Bucal” é uma estratégia desenvolvida pela equipe de 
saúde bucal da UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho, localizada na cidade de 
Mossoró/RN. Ela foi realizada entre os meses de maio e julho de 2020, observada a 
necessidade da continuação das atividades de educação em saúde e do 
acompanhamento dos usuários dos grupos de risco à infecção pela COVID-19. A equipe 
de saúde bucal organizou uma escala na qual dois dias na semana (terças e sextas) um 
cirurgião-dentista da unidade esteve disponível para as atividades da estratégia, sendo 
estas, educação em saúde bucal e orientações sobre prevenção de agravos a saúde. 
Um aparelho celular com chip foi disponibilizado exclusivamente para essa finalidade, e 
os meios utilizados para a transmissão dos conteúdos foram mensagens de texto, 
imagens, áudios, vídeos e ligações pelo aplicativo WhatsApp®. Grupos foram criados 
pelo aplicativo com gestantes, puérperas, idosos e com usuários de microáreas da 
unidade para acompanhamento e transmissão das mídias. Além disso, o contato do 
“Telessaúde Bucal” foi amplamente disponibilizado a comunidade pelos agentes 
comunitários de saúde para maior acesso pela população adscrita. A estratégia gerou 
alcance expressivo aos usuários com os conteúdos de saúde bucal, tendo feedbacks 
positivos dos mesmos sobre as mídias e dúvidas sanadas. Considerações finais: No 
cenário atual, a presente estratégia viabilizou a continuidade de educação em saúde 
bucal e acompanhamento de usuários de forma viável, eficaz e com responsabilidade 
diante dos desafios postos pela pandemia. Além disso, minimizou a presença do usuário 
na unidade para esclarecimentos de dúvidas, diminuindo, consequentemente, o fluxo 
no serviço. 

Palavras-chave: Teleodontologia, Educação em saúde bucal, Infecções por 
coronavirus. 
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PREVALÊNCIA DE LESÕES ORAIS PIGMENTADAS EM UM 

SERVIÇO DE PATOLOGIA BUCAL: UM ESTUDO 

RETROSPECTIVO 

Anne Caroline Araujo Medeiros¹ Gabriel Gomes da Silva¹ Daniel Felipe Fernandes Paiva, Gabriel 
Coutinho Gonçalvea, Juliana Campos Pinheiro² Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida 

¹Acadêmico em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

²Doutoranda em Ciências Odontológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Estomatologia/Patologia Oral 

³Doutorando em Ciências Odontológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Biologia Experimental  

Introdução: Diversas enfermidades afetam a cavidade oral podendo estas ser 
classificadas quanto a sua natureza: hamartomatosa, neoplásica benigna, 
neoplásica maligna, displásica, inflamatória reativa, cística, dentre outras. Este 
critério de classificação, contudo, não contempla, especificamente, as lesões 
pigmentadas, visto que as mesmas se encontram distribuídas dentro dos 
diversos grupos de lesões supracitadas. Objetivo: O presente trabalho, tem por 
objetivo realizar um estudo retrospectivo de lesões pigmentadas em cavidade 
oral ao longo de 10 (dez) anos de observação. Também visa determinar as 
variáveis segundo sexo, idade e localização anatômica. Relato de experiência: 
Foi realizado um levantamento de dados de pacientes portadores de lesões 
pigmentadas orais submetidos à biópsia no período de 2004 a 2014. De um total 
de 3.730 lesões foram selecionadas 102, sendo os nevos os mais prevalentes 
(59 casos), seguido das máculas melanóticas (20 casos) e das melanoses raciais 
(13 casos). A natureza da pigmentação foi essencialmente endógena. As lesões 
pigmentadas acometeram todas as faixas etárias, tendo como pico de incidência 
a terceira e a sexta décadas de vida; o lábio foi notadamente o sítio anatômico 
recorrente e o sexo feminino, o mais afetado tanto nas lesões pigmentadas 
endógenas como exógenas. Em nossa casuística, portanto, as lesões 
pigmentadas foram pouco frequentes em cavidade oral, sendo os nevos 
pigmentados seu principal representante. Considerações finais: É necessário, 
entretanto, conhecimento dos aspectos clínico-patológico dessas lesões pelo 
cirurgião-dentista tendo em vista que sua aparência clínica pode mimetizar um 
melanoma maligno.  

Palavras-chaves: Melanócitos, Boca, Nevos e Melanoma. 
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A IMPORTÂNCIA DO COMPONENTE INTRODUÇÃO A CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA PARA A FORMAÇÃO DO DISCENTE DE ODONTOLOGIA  

 

Jéssica Rodrigues de Sousa Cunha, Paulo Vitor de Souza Silva, Andréa Gadelha Ribeiro 
Targino, Luciane Queiroz Mota de Lima 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

Docentes, Universidade Federal da Paraíba- UFPB 

Introdução: O componente Introdução a Clínica Odontológica (ICO) pode ser 
considerado novo no Curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
visto que a instituição implantou um novo Plano Político Pedagógico no ano de 2016. É 
um componente obrigatório ofertado no quarto período do Curso, com uma carga 
horária de duas horas semanais, distribuídos em conteúdos teóricos e atividades 
práticas, individuais e coletivas. Ao vivenciar a experiência no componente o aluno tem 
a oportunidade de iniciar no ambiente clínico sem contato com o paciente. São 
abordados conteúdos relacionados à equipamentos odontológicos, biossegurança, 
educação ambiental, segurança do paciente, ergonomia, riscos ocupacionais e 
isolamento do campo operatório. Com uso de metodologias ativas o componente 
permite o desenvolvimento de várias habilidades e competências contempladas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais. Objetivo: Relatar as experiências das atividades 
desenvolvidas no componente ICO para a formação profissional dos alunos de 
odontologia da UFPB. Relato de experiência: O componente é iniciado com a 
apresentação dos equipamentos odontológicos, de maior uso para o clínico geral, assim, 
no primeiro dia de aula o aluno visita à clínica escola e pode identificar os equipamentos. 
Na sequência, do plano de ensino, o discente inicia seu conhecimento sobre 
biossegurança, ergonomia e segurança do paciente, sempre acompanhado com 
atividades práticas. Em atividades coletivas são realizadas discussões envolvendo 
ergonomia em Odontologia, doenças ocupacionais, resíduos gerados no ambiente da 
clínica Odontológica e Segurança do Paciente. Nas atividades práticas os alunos 
aprendem os procedimentos de esterilização, desinfecção, manuseio das canetas de alta 
e baixa rotação, posições de trabalho e isolamento absoluto do campo operatório. Como 
medidas de avaliação é solicitado a elaboração do Plano Operacional Padrão e Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, havendo uma discussão enriquecedora entre os 
discentes e docentes envolvidos, aplicação de OSCE e ao término do componente os 
discentes apresentam um vídeo sobre segurança do Paciente. Considerações finais: 
Com a introdução do Componente IOC em nosso PPC, os docentes, dos semestres 
posteriores, relatam uma melhor segurança dos alunos no laboratório, mais atenção 
com as medidas de biossegurança e ergonomia. Os discentes relatam gostar do 
aprendizado e das atividades vivenciadas. 

 

 Palavras-Chave: Competência clínica. Odontologia Geral. Ergonomia. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA MONITORIA DA DISCIPLINA DE 

ANATOMOFISIOLOGIA ORAL 

 

 

 

Anderson de Lima Gurgel¹; Amanda Felix Goncalves Tomaz² 

¹ Graduando no curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maurício de 

Nassau/Natal-RN 

² Doutoranda em Ciências Odontológicas na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN); Docente do curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade 

Maurício de Nassau/Natal-RN 

Introdução: A experiência da monitoria contribui de forma significativa na aprendizagem 

e desenvolvimento da formação acadêmica, visto que a troca de informações entre o 

aluno monitor e alunos monitorandos para o conhecimento de ambos, contribuindo para 

o aprimoramento do ensino da instituição.Objetivos: Este estudo do tipo relato de 

experiência objetivou descrever a vivencia do discente como monitor na disciplina de 

Anatomofisiologia Oral, a qual é ministrada no 3º período do curso de Bacharelado em 

Odontologia  na  Faculdade Maurício de Nassau / Natal, RN. Relato de Experiência: 

Este relato de experiência descreve a experiência de monitoria na Disciplina de 

Anatomofisiologia Oral vinculado ao Curso de Odontologia da Faculdade Maurício de 

Nassau, Campus Capim Macio, no município de Natal, estado de Rio Grande do Norte. 

Compreende-se a atividade de monitoria como uma modalidade de ensino e 

aprendizagem que contribui para a formação acadêmica, nesse sentido, será 

apresentado a organização e desenvolvimento da monitoria e sua configuração ao longo 

de um semestre consecutivo - primeiro semestre de 2020. A escrita se deu por meio do 

diálogo e parceria entre a monitor e a professora da referida disciplina objetivando 

expressar a reflexão que o processo vivido produziu nessa prática específica da 

formação acadêmica. Considerações Finais: A experiência com a monitoria 

desenvolvida contribuiu para o processo de formação do aluno monitor, tanto do ponto 

de vista acadêmico e/ou prático, visto que o profissional cirurgião-dentista deve ter 

amplo conhecimento sobre a anatomia dentária, certificando que o conhecimento é 

importante para o melhor entendimento de futuras disciplinas e para uma atuação com 

mais eficácia dos casos clínicos dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Monitoria, Odontologia, Aprendizado. 
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MATERIAL INFORMATIVO DE SAÚDE BUCAL PARA 
GESTANTES HAITIANAS EM TEMPOS DE COVID-19 

Paula Tassoni Inchaki, Kethlen Pinzon de Oliveira, Thauane da Cunha Dutra 
Julia Schneider da Silva, Luciana Bitello Firmino, Luciana Bitello Firmino    

Introdução: A pandemia da COVID-19 trouxe a necessidade de reorganizar o 
acesso à saúde da população nas Unidades de Saúde. A suspensão das 
consultas odontológicas neste período trouxe grandes dificuldades, umas delas 
foi em relação a comunicação entre a equipe de saúde bucal e as gestantes 
imigrantes haitianas do território. Desta forma, pensou-se em confeccionar um 
material informativo elaborado na língua crioula, contendo informações sobre a 
saúde bucal durante a gestação e orientações de higiene bucal. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho é apresentar um material informativo sobre os cuidados 
com a saúde bucal na gestação, elaborado para as gestantes haitianas de uma 
Unidade de Saúde (US) do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar 
Conceição (GHC), do Município de Porto Alegre – RS. Relato de experiência: 
O material foi elaborado pelas residentes de Odontologia da US, do Programa 
de Saúde da Família e Comunidade (GHC), baseado em uma cartilha do 
Ministério da Saúde (MS) e traduzido para o crioulo por uma moradora haitiana 
do território. Devido às orientações de restrição de contato durante a pandemia, 
o material foi enviado virtualmente às usuárias. Este método facilitou a 
transmissão de informações sobre os cuidados com a saúde bucal, durante a 
gestação, para as pacientes haitianas, bem como, propiciou o fortalecimento do 
vínculo dessas gestantes com o serviço e os profissionais de Odontologia da US. 
Considerações finais: É importante que sejam pensadas ferramentas para 
facilitar a comunicação no atendimento de pacientes imigrantes, de forma que a 
qualidade da assistência e as medidas de distanciamento social sejam mantidas 
na US durante a pandemia da COVID-19. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes, Imigrantes, Saúde Bucal. 
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A INSERÇÃO DA ODONTOLOGIA NO ATENDIMENTO 

MULTIPROFISSIONAL AO PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM SAÚDE EM TEMPOS DA COVID-19 

Kethlen Pinzon de Oliveira¹, Paula Tassoni Inchaki¹, Julia Schneider da Silva¹, 

Sarana Ires Fernandes¹, Luciana Bitello Firmino² 

1- Residência Multiprofissional em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição 

2- Grupo Hospitalar Conceição 

Introdução: O surgimento da pandemia da COVID-19 trouxe novos desafios aos 
profissionais da saúde da atenção básica, como a necessidade de assegurar às 
gestantes um cuidado especial, seguro e com suporte social e institucional. 
Sabe-se que, no contexto atual da pandemia, os riscos de infecção no 
atendimento clínico odontológico são altíssimos, resultando no cancelamento de 
consultas odontológicas. O objetivo deste relato é apresentar a experiência da 
Equipe de Saúde Bucal (ESB) no atendimento multiprofissional ao pré-natal de 
uma Unidades de Saúde (US) do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 
Hospitalar Conceição (GHC). Relato da Experiência: Pensando em uma 
readaptação no atendimento do pré-natal em meio à pandemia, articulou-se a 
cedência de um apartamento no território da US para a realização de consultas 
multiprofissionais pelas residentes dos núcleos de Enfermagem, Nutrição e 
Odontologia, em que as gestantes receberam um atendimento com todas as 
medidas de proteção, cuidado e higienização, sem a necessidade de circular 
pela US. As consultas foram realizadas neste apartamento de abril a julho de 
2020.  Aconteciam uma vez por semana, sendo atendidas em média dez 
gestantes de baixo risco por dia. A ESB realizou ações preventivas, com 
orientações sobre a importância da saúde bucal durante a gestação e instrução 
de higiene bucal. Considerações Finais: Este modelo de atendimento permitiu 
à equipe multiprofissional promover um cuidado integral às gestantes da US, 
além de ser possível realizar um atendimento seguro mesmo diante das diversas 
restrições da COVID-19. Ao mesmo tempo, a vivência de um atendimento 
multiprofissional, com o modelo de atendimento compartilhado, permitiu 
enriquecer a formação das residentes. Concluímos que o trabalho do cirurgião-
dentista vinculado ao da equipe tem maior eficácia e qualidade, à medida que o 
papel da Atenção Primária em Saúde é fortalecido nas ações multiprofissionais. 

Palavras chave: Equipe Multiprofissional, COVID-19, pré-natal 
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A IMPORTÂNCIA DO ACESSO AO PRÉ-NATAL 

ODONTOLÓGICO PARA GESTANTES ADOLESCENTES: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Izabela Barbosa Mazeli1*; Maria Eduarda Tiburtino Silva1; Thauana Bordim Dos 

Santos²; Katiéli Fagundes Gonçalves³ 

1 Acadêmicas do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNIFASIPE – 

Sinop – MT.  

²Cirurgiã-Dentista formada pelo Centro Universitário UNIFASIPE - Sinop-MT 

³ Professora Mestre em Saúde Coletiva do Centro Universitário UNIFASIPE – 

Sinop – MT. 

Introdução: A adolescência é compreendida pelo período de 10 a 19 anos e 
envolve mudanças psicológicas, fisiológicas, sociais e anatômicas. Estima-se 
que taxa mundial da gravidez é de 46 nascimentos para a cada mil meninas entre 
as idades de 15 e 19 anos. No Brasil é estimada em 68,4 nascimentos. 
Objetivos: Abordar sobre o número de adolescentes gestantes presentes no 
município de Sinop-MT entre o intervalo de 2015-2018, contribuir na capacitação 
sobre prevenção para evitar uma gravidez indesejada, importância do pré-natal 
odontológico e relevância dos cuidados bucais nesse período. Relato de 
Experiência: Foi realizada uma atividade de educação em saúde no dia quatro 
de novembro de 2019, na Faculdade Fasipe, em Sinop-MT, contou com a 
presença de 03 cirurgiões-dentistas, 05 agentes comunitárias de saúde e 05 
professores, totalizando 13 participantes. Deu-se início à palestra e logo após as 
dúvidas dos presentes foram sanadas sobre o tema apresentado. No decorrer 
da palestra foram apontados os dados coletados sobre a média mundial de 
gestante adolescentes, sobre o estado do Mato Grosso e Sinop. Os temas 
discutidos foram: adolescência e suas transformações, gestação na 
adolescência e complicações, como: anemia, pré-eclâmpsia, depressão e as 
drogas licitas e ilícitas. Ademais, foi explicado e orientado sobre a importância 
do pré-natal e do pré-natal odontológico para prevenir complicações. Em relação 
ao pré-natal odontológico os assuntos abordados foram enjoos, cárie dentária, 
gengivite, periodontite e seus efeitos negativos para a mãe e o feto no período 
gestacional. Ao final da palestra, surgiram dúvidas quanto aos procedimentos 
odontológicos que podem ser executados durante a gestação, como as 
radiografias, anestesias, exodontias e tratamento endodôntico, onde indicou-se 
que as gestantes podem realizar esses procedimentos, desde que seguidas as 
técnicas e proteções necessárias para a segurança de acordo com a 
especificidade de casa caso. Considerações finais: Por meio da atividade 
educativa e integrativa foi possível instigar o público presente sobre a 
importância do trabalho interdisciplinar e da conscientização dos adolescentes 
em relação gravidez e caso o fato ocorra orientar sobre a importância do pré-
natal e pré-natal odontológico. 

Palavras-chave: Cuidado Pré-natal. Gravidez na Adolescência. Saúde Bucal. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO 

DE CAICÓ/RN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Arthur Barbosa Palmeira Limeira1, Raphael Crhistian Fernandes Medeiros1, 

Hanna Rabech Garcia Guimaraes1, César Antonio Araújo Melo1, Maria Eduarda 

Ferreira de Souza1, Gilmara Celli Maia de Almeida2 

1Graduandos em Odontologia pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) 

2Docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS) permite um 
olhar diferenciado sobre o processo saúde-doença, com estímulo a ações que 
contribuam com a qualidade de vida, o direito à vida e à saúde. A educação em 
saúde em grupos vulneráveis é uma forma de levar reflexões e movimentos na 
perspectiva da promoção da saúde. OBJETIVOS: Nesse sentido, foi realizada 
ação de educação em saúde em comunidade exposta a fatores ambientais de 
risco no município de Caicó-RN. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Foi desenvolvida 
ação educativa por 6 acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em comunidade exposta a 
vulnerabilidade social e ambiental. Uma moradora do bairro Paraíba em Caicó-
RN realiza acolhimento e trabalho voluntário com crianças da comunidade, 
sendo este espaço social utilizado pelos estudantes para realizar ação com 
crianças de 5 a 12 anos. Foram abordados temais gerais e aspectos relativos à 
saúde bucal.  Tendo em vista o local de moradia e negligência observada quanto 
as medidas de combate ao vetor (Aedes aegypti) do vírus da dengue, esse tema 
foi escolhido e abordado de forma lúdica com as crianças para que elas sejam 
multiplicadoras em suas famílias. Foram utilizadas metodologias ativas tais como 
realização de jogo interativo de colagem de imagens sobre o tema. No que 
concerne à saúde bucal, foi enfatizada orientação de higiene bucal com o auxílio 
do manequim odontológico e assuntos voltados para dieta cariogênica, com 
dinâmicas demonstrando a relação do consumo de carboidratos como 
acelerador para o desenvolvimento da cárie. Além disso, com jogo de perguntas 
e respostas foi possível tirar dúvidas de forma natural e lúdica, com alta interação 
das crianças que participaram da ação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do 
exposto, a ação trouxe experiência quanto a inserção dos acadêmicos em 
espaços sociais que extrapolem os muros da Universidade, promovendo 
integração entre o ensino-comunidade e desenvolvimento de competências 
colaborativas e centradas na população, necessárias ao processo de formação 
do acadêmico de Odontologia. Destarte, a atividade despertou o interesse nos 
discentes em dar continuidade as ações de forma sistemática, com criação de 
ações extensionistas na perspectiva da Promoção em Saúde.  

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Educação em Saúde; Saúde Bucal 
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PRIMEIRA VIVÊNCIA CIRÚRGICA: INTEGRANDO O CICLO 
BÁSICO À ROTINA CLÍNICO-ODONTOLÓGICA 

 
José Lucas Medeiros Torres¹, Rafaella Bandeira de Melo Souza Cavalcanti¹, 
Julierme Ferreira Rocha² 
 
¹Graduandos em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) 
 
²Docente da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 
 
Introdução: As demandas de ordem acadêmica, as expectativas do graduando 
em relação à sua formação e a introdução tardia à rotina clínica constituem os 
principais fatores que acabam por desestimular os alunos de Odontologia, 
elevando consideravelmente os índices de evasão em períodos avançados. 
Dessa forma, é fundamental a elaboração de projetos que visem uma maior 
aproximação do aluno do ciclo básico com as práticas desenvolvidas no ciclo 
clínico, ressaltando a importância das matérias teóricas. Objetivo: Relatar uma 
vivência acadêmica em cirurgia realizada na Clínica Escola de Odontologia da 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Relato de Experiência: O 
Projeto de Extensão Primeira Vivência Cirúrgica foi realizado em âmbito 
acadêmico com a participação dos alunos do segundo semestre do curso de 
Odontologia da UFCG e integrantes da Liga Acadêmica de Cirurgia (LAC) da 
própria instituição. Inicialmente, uma rotatividade de práticas foi executada, 
mantendo uma frequência diretamente vinculada aos dias de atendimento da 
LAC-UFCG, de modo que todos os alunos do segundo período tivessem a 
oportunidade de observar casos clínicos abordados pelos ligantes. Para o 
correto desenvolvimento das práticas, os graduandos foram agrupados em três 
equipes e subdivididos em trios, possibilitando uma melhor organização e 
rendimento das atividades e, consequentemente, estimulando a participação 
ativa de cada acadêmico. Assim sendo, cada ligante tornou-se responsável por 
supervisionar e orientar três alunos, explicando-os sobre anamnese, 
preenchimento de fichas clínicas, condutas terapêuticas, técnicas cirúrgicas, 
conhecimentos anatômicos e o correto atendimento odontológico de seus 
pacientes, a fim de viabilizar a inserção dos graduandos em cenários de ensino-
aprendizagem que pudessem lhes proporcionar desde o início do curso uma 
visão ampla sobre a vivência clínica, as práticas odontológicas e os ofícios da 
profissão. No decorrer das práticas, os alunos acompanharam diversos 
procedimentos de exodontias e até mesmo bichectomias, sendo que todas as 
vivências possuíam cunho observacional e comunicação ativa, permitindo uma 
extensa troca de conhecimentos entre alunos e ligantes. Considerações finais: 
Uma formação acadêmica integrativa, baseada em metodologias ativas e 
projetos que induzam a participação e interesse dos alunos, é de suma 
importância na mitigação dos índices de evasão acadêmica, além de permitir a 
construção de Cirurgiões-Dentistas mais qualificados. 

Palavras-chave: Cirurgia bucal, Integração educacional, Observação 
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O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COMUNS E 

COLABORATIVAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE - UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA  

Camila Cristine Araújo de Oliveira1*; Arthur Barbosa Palmeira Limeira1; Joice 
Daiane de Oliveira1; Lídia Stéfanie Dantas Silva2; Rita de Cássia Oliveira de 
Medeiros3; Gilmara Celli Maia de Almeida4. 

1Graduando(a) em Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte 
2Graduada em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte 
3Graduanda em Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
4Docente na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
 
Introdução: A Educação Interprofissional (EIP) consiste numa modalidade de 
trabalho coletivo que se configura na relação entre as intervenções técnicas e a 
interação dos participantes. Entretanto, o trabalho colaborativo em saúde é uma 
ideia inovadora diante dos serviços, assim como na estrutura curricular da 
formação dos profissionais da área, ainda baseada em silos.  Nessa perspectiva, 
a abordagem da EIP integrada a estrutura curricular é uma importante 
ferramenta para a transformação do trabalho em saúde por agregar valores e 
competências desde o processo formativo. Objetivos: Relatar a experiência de 
acadêmicos de Odontologia, Enfermagem e Medicina, participantes do 
Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde-
Interprofissionalidade/Caicó-RN) acerca dos aprendizados advindos das 
atividades no primeiro ano de projeto. Relato de experiência: O projeto se 
configurou através de grupos tutoriais formados por acadêmicos de cursos 
distintos, assim como preceptores e tutores, constituindo um grupo com diversos 
olhares e aprendizados sobre a realidade em saúde. Ocorreram reuniões 
semanais para discussão e elucidação de objetivos do projeto, além de oficinas 
para o alinhamento teórico-conceitual e posterior inserção nos cenários de 
prática. Nesse sentido, a participação no projeto permitiu uma maior 
compreensão sobre os conceitos pertinentes à Educação e ao Trabalho 
Interprofissional, bem como a identificação de potencialidades e fragilidades 
para a incorporação da EIP nas matrizes curriculares dos cursos envolvidos e 
nos próprios serviços de saúde. Destarte, foram desenvolvidas competências 
comuns e colaborativas através da interação entre os cursos, enquanto 
evidenciava-se a desconstrução de estereótipos e silos entre as profissões 
envolvidas. Considerações finais: O reconhecimento da interdisciplinaridade 
nas práticas em saúde contribuiu para enxergar a essencialidade do trabalho 
colaborativo, porém, é fato que a formação uniprofissional isolada subtrai a 
potencialidade do processo de assistência em saúde na prática. Portanto, 
políticas públicas em saúde, como o projeto PET, mostram-se imprescindíveis 
para a quebra de estereótipos, construção de competências/habilidades, bem 
como uma identidade relacionada a atuação interprofissional.  

Palavras Chaves: Educação Interprofissional, Assistência Integral à saúde. 
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PREVALÊNCIA DAS LESÕES BUCAIS EM INDIVÍDUOS DE UMA 
CIDADE DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

Maria Gabriella Apolinário Xavier1, Éverton Matheus de Araújo Nunes1, Diego 
Aud Gonçalves1, Eduardo Sérgio Donato Duarte Filho2, Lucio Flavio Azevedo 
Donato2, Stefânia Jeronimo Ferreira2 

Discente do curso de Odontologia – UPE campus Arcoverde 
Docente do curso de Odontologia – UPE campus Arcoverde 

Introdução: Estudos de levantamento epidemiológico possuem grande 
relevância por identificar as necessidades de uma determinada população e 
prever ações mais direcionadas. A 6ª Microrregião do Estado de Pernambuco, 
que envolve cidades do Sertão, não possui estudos epidemiológicos com 
enfoque na estomatologia e patologia oral. Diante disso, foi observada a 
necessidade de realizar um planejamento em saúde bucal para conhecer a 
realidade local, promover ações de educação em saúde, capacitar e atualizar 
cirurgiões-dentistas e buscar medidas para realizar o tratamento e prevenção 
das lesões orais que mais acometem a população local. Objetivos: Conhecer a 
realidade epidemiológica da população da 6ª Microrregião de Saúde do Estado 
de Pernambuco; e realizar ações de educação em saúde voltadas ao câncer de 
boca e lesões com potencial de malignização. Relato de Experiências: Após a 
aprovação do projeto, ações foram realizadas em feiras livres da cidade de 
Arcoverde- PE e na zona rural. Estes eventos contaram com a participação de 
estudantes da Universidade previamente calibrados, cirurgiões-dentistas e 
professores da UPE. As intervenções sociais foram divididas em dois momentos: 
no primeiro momento, alguns estudantes ficaram responsáveis por abordar a 
população, informar e tirar dúvidas acerca da temática abordada em banners, 
que continham informações a respeito de lesões potencialmente malignas e 
câncer bucal; no segundo momento, foram feitos exames intraorais naqueles 
indivíduos que se queixavam de algo ou que simplesmente queriam participar. A 
partir dessas avaliações, algumas hipóteses diagnósticas foram identificadas e 
encaminhamentos para a clínica-escola da Universidade foram preenchidos. 
Ademais, houve a distribuição de protetores labiais e chapéus, visto que é uma 
população de que trabalha exposta ao sol, o principal intuito foi fornecer métodos 
de proteção eficazes. Considerações Finais: Em suma, foi observada grande 
prevalência de lesões na população examinada, porém a posterior procura por 
uma anamnese mais detalhada e exames necessários para o diagnóstico 
definitivo ainda precisa aumentar. É importante salientar que outras ações 
estavam programadas para melhorar ainda mais a análise situacional da 
localidade, mas estas foram adiadas por tempo indefinido devido à pandemia da 
covid-19. 

Palavras-chave: estomatologia, epidemiologia, lesões. 
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INSERÇÃO DE DISCENTES DE ODONTOLOGIA NO SUS: UM 

RELATO EXTENSIONISTA 

Maria Helaynne Diniz Faria*1; Francisca Janiele Pinheiro Pereira1; Arthur 
Barbosa Palmeira Limeira; Matheus Lopes da Silva1;Márcia Nicole de Medeiros 
Mélo2; Samara Carollyne Mafra Soares3. 

1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
2Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família –Caicó/RN 
3Docente Adjunto IV do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
 

Introdução: Os cursos de graduação em Odontologia tem por objetivo formar 

profissionais com perfil generalista, humanista, com visão crítica e reflexiva, 

capazes de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, conforme rege as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2002. Nesse processo formativo 

voltado a atender às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), as extensões 

universitárias são importantes cenários de aprendizagem, enriquecidos pelo 

vínculo estabelecido entre o ensino-serviço-comunidade. Objetivos: Descrever 

as experiências vivenciadas por discentes de Odontologia inseridos no SUS por 

meio de um projeto extensionista. Relato de experiência: Quatorze discentes, 

de todos os períodos do curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), tiveram sua inserção no SUS oportunizada pelo 

projeto extensionista “Vivenciando Educação em Saúde Bucal na Estratégia 

Saúde da Família (ESF)” que tem como principal objetivo promover atividades 

educativas em saúde bucal e geral através do trabalho em equipe. As ações 

extensionistas são desenvolvidas há um ano para os usuários dos serviços da 

ESF do bairro Alto da Boa Vista em Caicó-RN. Nesse período, os alunos 

participaram do planejamento de atividades em conjunto com a equipe da ESF, 

propiciando o conhecimento da realidade política e socioeconômica por trás das 

estratégias elaboradas para a população local; promoveram ações de saúde 

bucal voltadas para grupos específicos como por exemplo: gestantes, 

trabalhadores mecânicos e escolares, e também para usuários na sala de espera 

dos atendimentos oferecidos naquela Unidade. Além disso, os discentes foram 

capazes de aliar a teoria vista em sala de aula com as práticas exercidas no 

serviço, aprimorando suas habilidades de comunicação e colaborando com 

mudança de hábitos e estilo de vida dos indivíduos. Mesmo durante o 

distanciamento social e paralisação das aulas, os discentes desempenharam 

atividades relevantes nas redes sociais, que contribuíram com o enfrentamento 

da COVID-19, além de redigir e publicar artigos científicos relacionados àquele 

tema. Considerações finais: As atividades realizadas, externas à Universidade, 

possibilitaram ao discentes vivenciar experiências para o campo de trabalho no 

SUS, além de visualizarem a vulnerabilidade do sistema público de saúde, 

conhecendo as dificuldades estruturais, limitações e potencialidades 

encontradas no processo de trabalho. 

Palavras-chave: Extensão comunitária, Estudante de odontologia. 
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PRECEPTORIA EM PROJETO DE EXTENSÃO NO SUS:  

EXPERIÊNCIA ARTICULANDO ENSINO-EXTENSÃO-SERVIÇO 

Márcia Nicole de Medeiros Mélo*1; Maria Helaynne Diniz Faria 2; Samara 
Carollyne Mafra Soares3. 

1 Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família e Especialista em 
Odontopediatria - Caicó/RN.   
2 Acadêmica do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
3 Docente Adjunto IV do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
 
Introdução: Os preceptores são profissionais responsáveis pela orientação dos 

discentes nas atividades relativas ao campo de trabalho devendo promover a 

integração e articulação dos graduandos em formação, com a equipe 

multiprofissional de saúde, com os usuários e com os demais serviços. 

Objetivos: Relatar a experiência de preceptoria na Estratégia Saúde da Família 

(ESF) de discentes de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) por meio de um projeto extensionista. Relato de experiência: 

A preceptoria teve início em julho de 2019 na ESF Alto da Boa Vista em Caicó-

RN contando com catorze alunos, de todos os períodos do curso de Odontologia 

da UERN, inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS) pelo projeto extensionista 

“Vivenciando Educação em Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF)”. 

Os graduandos participaram de reuniões, planejaram ações educativas e 

preventivas com a equipe da ESF, viabilizando contato com todos profissionais 

e com a realidade política e socioeconômica da população. Os diversos 

momentos dentro da unidade e nos espaços comunitários possibilitaram uma 

troca de conhecimento/saberes entre dentista-preceptor, equipe de saúde, 

usuários e discentes. Os discentes foram estimulados a confeccionar materiais 

para trabalhar com a preceptora na prevenção dos principais agravados em 

saúde bucal e geral da população nas salas de espera, na escola e nos grupos 

específicos.  Consideração Finais: A preceptoria possibilitou a participação na 

formação de profissionais diferenciados com uma visão ampliada da saúde, 

norteados pelos princípios do SUS. Houve um crescimento na autonomia 

discentes, fortalecimento do vínculo da equipe de saúde bucal com os usuários, 

e melhora da assistência à saúde da população da área adscrita, oportunizada 

pela integração das ações curativas e de prevenção e promoção em saúde. 

Palavras-chave: Preceptoria, Estratégia Saúde da Família. 
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DA 

ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA DO BRASIL 
EM NATAL. 

Jullia Müriel Messias Litivak Escobar¹, Maria Luisa Faria Barroso¹, Lígia Moreno 
de Moura². 

¹ Acadêmica Universidade Potiguar - UnP (Natal/RN)  
² Prof. Drª Universidade Potiguar - UnP (Natal/RN) 
 
Introdução: Na Odontologia a atenção precoce prioriza a prevenção das 
doenças bucais, enfatizando orientações à dieta, visita ao dentista e higiene 
bucal. Objetivo: Discorrer sobre a atenção odontológica às crianças e 
adolescentes do Projeto Segundo Tempo através do Projeto de extensão 
realizada por alunos e professores do curso de Odontologia da Universidade 
Potiguar. Relato de Experiência: Alunos e professores do curso de Odontologia 
da Universidade Potiguar-Natal/RN, desenvolvem um projeto de extensão em 
saúde bucal que realiza atividade educativas, preventivas e curativas às crianças 
e adolescentes do Projeto Segundo Tempo desenvolvido na Estação 
Radiogoniométrica da Marinha do Brasil-Natal/RN, objetivando melhorar a 
qualidade de vida dessa população. No ano de 2019, analisou-se inicialmente 
através de um levantamento epidemiológico a necessidade das atividades 
odontológicas e a partir daí 550 crianças e adolescentes, receberam ações de 
educação em saúde e atendimentos odontológicos, incluindo profilaxias, 
restaurações (atraumáticas e convencionais), raspagens, exodontias 
necessárias e escovação supervisionada que aconteceram na Unp e na estação 
Radiogoniométrica da Marinha do Brasil. Em 2020.1, devido a pandemia, diante 
da impossibilidade de atividade presenciais, foram realizadas diversas atividades 
acadêmicas voltadas para capacitação dos membros envolvidos, como 
seminários e aulas remotas. Porém, para que as crianças e adolescentes 
continuassem tendo uma assistência do projeto durante este período e não se 
sentissem desprezados em um momento de tanto sofrimento, foi realizada uma 
ação de arrecadação de kits de higiene pessoal e máscaras para as crianças e 
suas famílias. A entrega, prevista para o dia 11/08/2020, será realizada em 
ginásios de escolas, com todas as medidas de proteção e distanciamento 
recomendadas a fim de prevenir a disseminação da Covid-19 com a 
coordenação dos militares da Marinha do Brasil. Considerações finais: A 
manutenção da assistência a essas crianças e adolescentes foi de suma 
importância, visto que as atividades terapêuticas e preventivas são necessárias. 
A orientação levada às crianças tem positivo impacto nas comunidades, já que 
uma vez recebida, é compartilhada em casa e assim sucessivamente e mantê-
la mesmo durante a pandemia se tornou muito mais importante, já que a higiene 
e proteção são primordiais para cooperar na boa qualidade de vida dessa 
população. Palavras-Chaves: Prevenção Primária, Assistência Odontológica 
Integral, Assistência à Saúde.   
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DESMISTIFICANDO A HALITOSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Anna Flávia Silveira Batista*1; Anne Beatriz dos Santos Dantas1; Joice Daiane 

de Oliveira1; Rayane Emanuelle Nascimento da Silva1; Márcia Nicole de 

Medeiros Mélo²; Gilmara Celli Maia de Almeida3 

¹Graduanda em Odontologia, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

²Cirurgiã-dentista da ESF e especialista em odontopediatria. 

3Docente do Curso de Odontologia, Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

Introdução: A halitose se caracteriza por alteração no hálito, seja de origem 

fisiológica ou patológica, podendo influenciar diretamente na autoestima e nas 

relações interpessoais. Objetivos: Discutir a halitose com os usuários da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) Alto da Boa Vista em Caicó- RN e 

favorecer a sua prevenção e controle no contexto familiar. Relato de 

experiência: Foi desenvolvida ação educativa intitulada “Desmistificando a 

halitose’’ como parte do projeto de extensão “Vivenciando educação em saúde 

bucal na ESF’’. Participaram da atividade dois acadêmicos do curso de 

Odontologia e a cirurgiã-dentista da ESF. Utilizou-se álbum seriado sobre 

halitose, além de macromodelos, fio dental e higienizador lingual para orientação 

de higiene oral. Os usuários da ESF foram reunidos em uma roda de conversa 

para melhor integração e participação. Muitos não conheciam a halitose, mas 

manifestaram interesse e afirmaram incentivar seus familiares no cuidado bucal. 

Na avaliação da ação, 100% (n=13) do público-alvo atribuíram valor máximo. 

Além disso, os participantes sugeriram temas a serem abordados na 

continuidade do projeto extensionista. Considerações Finais: A ação 

possibilitou o desenvolvimento de autonomia e autocuidado, com intensa troca 

de conhecimento, favorecendo a promoção de saúde. Ressalta-se a importância 

deste projeto na formação profissional e humana dos discentes envolvidos. 

Palavras-chaves: Odontologia Preventiva; Halitose; Educação em Saúde  
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COMBATE DE FAKE NEWS SOBRE PRODUTOS NATURAIS E O 

NOVO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE VIRTUAL 

Filipe de Oliveira Lima¹, Haycha Lopes de Lucena², Thallita Alves dos Santos¹, Maria Tays 
Pereira Santana¹, Lucas Linhares Gomes¹, Abrahão Alves de Oliveira Filho³. 

¹Graduando(a) em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

²Graduando(a) em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Campina Grande – 
UFCG. 

³Professor do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

Introdução: A pandemia do novo coronavírus provocou uma grande mudança 
na rotina e no relacionamento interpessoal da maioria das pessoas, e o 
fenômeno do distanciamento social abriu caminho para a vasta veiculação de 
notícias falsas e mitos sobre a prevenção, o tratamento e até mesmo sobre a 
própria doença durante a quarentena, aumentando consideravelmente os riscos 
de uma automedicação por parte da população. Objetivos: Relatar a 
experiência do uso das redes sociais no combate a informações falsas que 
faziam referência à utilização de produtos naturais e sua atuação sobre a 
COVID-19. Relato de Experiência: Tendo em vista que as redes sociais são um 
dos grandes meios veiculadores das chamadas “fake news” surgiu a ideia de 
usá-las também como forma de combater esse mal. Muitas dessas notícias 
falsas eram relacionadas ao uso de plantas, chás, receitas caseiras e produtos 
de origem natural que prometiam esquemas profiláticos e curativos sem 
comprovações adequadas, podendo levar ao risco de interações 
medicamentosas e intoxicações por superdosagem de substâncias. Por meio de 
uma conta na rede social Instagram® que pertence a Liga Acadêmica de 
Fitoterapia, Bioquímica e Microbiologia e é integrada por estudantes dos cursos 
de Ciências Biológicas e Odontologia da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) foram realizadas postagens semanais com intuito de esclarecer 
os mitos e verdades á respeito da utilização de alguns fitoterápicos na diminuição 
de sintomas e tratamento do coronavírus bem como sobre a veracidade dessas 
notícias. Na descrição das postagens eram expostas algumas informações 
advindas de fontes confiáveis e seguras sobre o tema em questão e através dos 
comentários os usuários poderiam deixar suas opiniões e interagir tirando 
dúvidas á respeito do que foi abordado. Os alunos participantes do projeto 
compartilhavam os posts nas suas próprias contas da rede social, favorecendo 
e aumentando assim o alcance das informações para o público. Considerações 
Finais: Diante disso, conclui-se que a referida experiência proporcionou aos 
acadêmicos uma forma inovadora de se trabalhar promoção em saúde, a partir 
das atividades realizadas no âmbito virtual, no sentido de vislumbrar outros 
caminhos e cenários de atuação capazes de ampliar o exercício do processo 
educativo em saúde. Palavras-chave: Coronavírus, Fitoterapia, Promoção da 
saúde. 
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PROMOVENDO SAÚDE BUCAL NO PROGRAMA SAÚDE NA 
ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Arthur Barbosa Palmeira Limeira¹, Lucas Dantas Pereira¹, Ionara Ilze Dantas 
dos Anjos¹, Maria Helaynne Diniz Faria¹, Márcia Nicole de Medeiros Mélo², 
Daniela Mendes da Veiga Pessoa³ 

¹Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN 
²Cirurgiã-Dentista da Estratégia de Saúde da Família – Caicó/RN 
³Docente Adjunto IV do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN 

Introdução: A escola é um espaço privilegiado para práticas de promoção de 
saúde e de prevenção de agravos à saúde e doenças. Em 2007, foi criado o 
Programa Saúde na Escola (PSE), através de políticas intersetoriais para a 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira.  Assim, a articulação de 
políticas de saúde e de educação voltadas para crianças e adolescentes, torna-
se fundamental para a formação cidadã e para a melhoria da qualidade de vida 
e saúde das populações. Objetivo: Relatar uma experiência extensionista de 
alunos de Odontologia no PSE em conjunto com profissionais da Estratégia 
Saúde da Família (ESF). Relato de Experiência: A ação foi desenvolvida na 
escola Professor Raimundo Guerra, no bairro Alto da Boa Vista em Caicó-RN 
com alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, com idade entre 6 e 14 anos. 
O PSE foi realizado durante dois dias, nos turnos matutino e vespertino. A equipe 
foi composta por 13 alunos extensionistas do curso de Odontologia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em conjunto com a 
cirurgiã-dentista e enfermeira da ESF local. Inicialmente, foi registrado as 
medidas antropométricas de forma conjunta, onde foi possível verificar a altura 
e peso dos estudantes. Para alunos do primeiro ao sexto ano, foi desenvolvido 
atividades lúdicas e educativas relacionadas à saúde bucal, como: orientação de 
higiene oral com auxílio do manequim odontológico, dieta e prevenção da cárie 
por meio de um jogo de colagens. Para os alunos do sexto ao nono ano, foi feito 
orientações de higiene bucal, de prevenção de câncer de boca e do traumatismo 
dentário, utilizando o álbum seriado como material educativo. Ao final das 
abordagens educativas, foi realizado a escovação supervisionada, seguida de 
exame intraoral, com intuito de avaliar a necessidade de tratamento odontológico 
dos escolares. A necessidade de tratamento restaurador e periodontal, foram as 
principais necessidades encontradas. Ao final da ação, houve a distribuição de 
escova dentária para cada aluno. Considerações finais: Nesse sentido, a 
experiência extensionista de alunos de Odontologia no PSE com os profissionais  
de saúde da ESF, realizada através de metodologias ativas e sob o cenário da 
interação entre o ensino-serviço-comunidade, proporcionou o aprender para o 
outro, sobre o outro e com o outro, contribuindo para a disseminação e aplicação 
do conhecimento científico relevante e de alto impacto na vida de crianças e 
jovens. 

Palavras-chave: Odontologia preventiva, Educação em saúde, Odontologia 
comunitária.   
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A TELEVIGILÂNCIA NO PROGRAMA DE EXTENSÃO 
INTERPROFISSIONAL AOS PACIENTES COM FISSURAS 

LABIOPALATINAS 

Maria Luisa Faria Barroso¹, Beatriz Tavares de Oliveira¹, Jullia Muriel Messias 
Litivak Escobar¹; Silvia Milena Martins; Isianne Kelly Moura Cerqueira¹, Dra. 
Lígia Moreno de Moura². 

¹ Graduandos Universidade Potiguar _ UnP (Natal/RN) 

² Prof. Drª Universidade Potiguar – UnP (Natal/RN) 
 
Introdução: A pandemia pelo SARS-CoV-2 fez com que os serviços de saúde 
modificassem seus atendimentos. Este momento proporcionou mudanças, e 
visto as necessidades dos pacientes portadores de fissuras labiopalatinas do 
estado do Rio Grande do Norte, a televigilância foi uma forma de acompanhar 
os pacientes do programa de extensão da Universidade Potiguar e garantir o 
cuidado da saúde desses pacientes. Objetivo: ressaltar a importância da 
televigilância para os pacientes do programa de extensão de Atendimento 
Interprofissional aos Pacientes com Fissuras Labiopalatinas da Universidade 
Potiguar (UnP)/Natal/RN. Relato de Experiência: Os dados como sexo, faixa 
etária, se o paciente precisava de atendimento odontológico nas próximas 24h, 
se apresentava sintomas da covid-19, se teve contato externo com pessoas que 
apresentaram febre ou quadro respiratório nos últimos 14 dias, foram coletados 
por meio da televigilância pelos alunos do programa sob supervisão do professor 
coordenador. Foi feita uma análise estatística descritiva e os resultados foram 
apresentados em porcentagens. 66,66% dos pacientes são do sexo masculino, 
a faixa etária mais prevalente é de 1 a 10 anos, foi verificado que 40% dos 
pacientes precisavam de atendimento odontológico nas próximas 24h, e 26,6% 
tiveram contato com pessoas que apresentavam sintomas da covid-19. Visto a 
necessidade do Estado do RN para o atendimento dos portadores de fissuras 
labiopalatinas, 100% receberam orientações de saúde. A odontologia realizou 
orientações na amamentação e nascimento dos primeiros dentes, auxílio na 
dieta, educação em saúde bucal e medidas de prevenção para o trauma 
dentário, além de informações sobre locais que deveriam se direcionar em caso 
de necessidades de urgências/emergências odontológicas. A fonoaudiologia fez 
acompanhamento e orientou pais com exercícios para serem trabalhado em 
casa. Considerações finais: Os resultados obtidos servem para o 
direcionamento de ações de prevenção e tratamento e contribuem como base 
de informações para o acompanhamento dos pacientes de programa para novas 
ações, além de mostrar a importância da televigilância para colaborar na 
manutenção da saúde bucal desses pacientes em época de pandemia. 

Palavras-Chaves: Fissura Palatina, Televigilância, Interprofissional. 
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ATUAÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE BUCAL COLETIVA 

DO RN COM O USO DE REDES SOCIAIS COMO INSTRUMENTO 

DE APRENDIZAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. 

Airton Coimbra Monteiro de Medeiros Rodrigues¹, Maria Luisa Faria Barroso¹, 

Letícia Batista da Silva¹, Lucas Murelli de Sá Revorêdo¹, Túlio de Araújo Lucena², 

Ana Larissa Fernandes Holanda Soares³. 

 

¹ Graduando Universidade Potiguar – UnP (Natal/RN) 

² Graduando Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

³ Prof. Drª Universidade Potiguar – UnP (Natal/RN) 

 

Introdução: Com a chegada do novo coronavirus, foi necessário introduzir o 
isolamento social como forma de prevenção a SARS-CoV-2 e, com isso, escolas 
e universidades tiveram que paralisar suas atividades de forma presencial. A liga 
Acadêmica de Saúde Bucal Coletiva do RN (LASBCRN) é um projeto de 
extensão da Universidade Potiguar, onde seus integrantes realizam diversas 
atividades presenciais internas, para os ligantes, demais estudantes e a 
população local. Devido a covid-19, a liga teve que suspender suas atividades 
presenciais, começando assim, as suas atividades de forma remota e nas redes 
sociais com o intuito de promover a aprendizagem e conhecimento aos seus 
integrantes e seguidores. Objetivos: Este trabalho objetivou apresentar a 
atuação da LASBCRN na pandemia da covid-19, como forma de aprendizagem 
aos seus integrantes, alunos e população através das redes sociais e 
plataformas online. Relato de Experiência: A LASBCRN, em meio à pandemia 
do novo coronavirus, começou a utilizar ferramentas online e sua rede social 
como forma de continuar gerando conhecimentos aos alunos que fazem parte 
da liga, objetivando um contínuo aprendizado. Foram feitas aulas remotas e 
apresentação de seminários entre os integrantes na plataforma do blackboard, 
principal sistema da Universidade Potiguar, e compartilhamento de resumos dos 
temas apresentados no instagram, além disso, nossa liga está trabalhando em 
conjunto com o projeto de atenção odontológica às famílias inseridas no projeto 
AMAR da vila de Ponta Negra, no qual os integrantes tiveram aulas remotas via 
blackboard para conhecer o projeto de extensão que será nossa principal 
atividade futuramente. Ademais nosso instagram, @lasbcrn, serviu como fonte 
de conhecimento para os integrantes e seguidores, pois as redes sociais foram 
utilizadas para postar sobre diversos assuntos atuais do Sistema Único de Saúde 
e da nossa nova realidade, a pandemia da covid-19. Considerações Finais: 
Contudo, fez-se necessário a utilização de plataformas online e redes sociais 
como fonte de aprendizagem aos integrantes e população assistidas pela Liga 
Acadêmica de Saúde Bucal coletiva do Rio Grande do Norte, como instrumento 
fundamental de segurança para a não disseminação da covid-19 aos nossos 
integrantes e população. 

Palavras-Chave: Covid-19, Rede social, Saúde Coletiva. 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA DE FALHAS EM RESTAURAÇÕES DIRETAS DE RESINA 
COMPOSTA EM DENTES ANTERIORES 

Maria Aparecida da Silva Santos¹, Thalita Elizama Diniz Silva², Ana Clara Soares Paiva 
Torres³. 

¹,² Graduadas em Odontologia pela UERN - CAICÓ/RN. 

³ Docente do curso de Odontologia da UERN - CAICÓ/RN. 

Introdução: As resinas compostas possibilitam o restabelecimento de detalhes 
específicos e individuais existentes na dentição natural, de maneira satisfatória, estética 
e praticamente imperceptível. Objetivo: Identificar as principais falhas em restaurações 
de resina composta (RRC) envolvendo dentes anteriores de pacientes sob tratamento 
no curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no 
município de Caicó-RN. Metodologia: A população do presente estudo, aprovado pelo 
CEP/UERN (Parecer nº 3.234.416), foi composta por pacientes que apresentavam RRC, 
dentição completa ou com até duas perdas dentárias por sextante (podendo ter até 
doze perdas totais), com estabilidade e contenção dentária e de idade entre 15 e 59 
anos. Os pacientes foram submetidos a exame clínico com inspeção tátil e visual voltada 
para análise das restaurações, as quais foram classificadas como aceitáveis ou não 
quanto a aspectos como cor, descoloração marginal e rugosidade. Os pacientes 
responderam ainda ao OHIP-14 e deram notas por meio de uma escala visual analógica 
para alguns aspectos do seu tratamento. Os resultados obtidos foram organizados em 
um banco de dados e analisados no SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na 
versão 20.0, com nível de significância de 5%. Resultados: No total, 14 pacientes foram 
analisados e a média de idade destes foi de 28,5 anos (± 6,63). Nestes, um total de 27 
restaurações foi avaliado. O tempo médio decorrido desde a confecção da restauração 
até o momento da avaliação foi de 42,85 meses.  A maior parte das restaurações 
avaliadas estava satisfatória. As principias falhas estavam relacionadas a descoloração 
marginal e cor. Nenhuma restauração falhou por recidiva de cárie, fratura da 
restauração ou do dente. Quanto ao impacto da saúde oral na qualidade de vida a 
pontuação média do OHIP foi 3,70 pontos. A pontuação do OHIP não esteve associada 
de forma estatisticamente significante a forma, cor ou descoloração marginal. Contudo, 
houve correlação negativa do OHIP com o tempo (p=0,011) e dele com a satisfação com 
o sorriso (p=0,039). Conclusão: A insuficiência das restaurações dentárias anteriores 
está relacionada principalmente a alterações de cor, mesmo quando são relativamente 
recentes. Neste sentido, torna-se essencial o estabelecimento de condutas para 
realização do reparo ou substituição das restaurações de forma adequada, a fim de que 
o tratamento tenha maior sobrevida e sucesso. 

Palavras-chave: restauração dentária permanente, recidiva, cárie dentária. 
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PRESENÇA DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 
ASSOCIADA AOS FATORES PSICOLÓGICOS EM DISCENTES 

DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

CAICÓ/RN. 
 

Caio Rodrigues MAIA1, Jamile Marinho Bezerra de Oliveira MOURA2, Gilmara 
Celli Maia de ALMEIDA2, Daniela Mendes da Veiga PESSOA2 

 
1 Cirurgião-dentista graduado pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, Departamento de Odontologia. Caicó/RN, Brasil.  
2Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
Departamento de Odontologia. Caicó/RN, Brasil. 
 
 
Introdução: Os fatores psicológicos, tais como o estresse e a ansiedade são 
considerados importantes influências na patogenia da Disfunção 
Temporomandibular (DTM), pois a fadiga muscular mastigatória pode ocorrer em 
virtude de hábitos parafuncionais que são desencadeados pelo estresse 
emocional. Objetivo: Verificar a prevalência das disfunções 
temporomandibulares nos alunos de graduação de Enfermagem e Odontologia 
da UERN - Campus Caicó, associada aos fatores psicológicos. Materiais e 
Métodos: Para aferir a prevalência da disfunção temporomandibular, aplicou-se 
um questionário validado, o QST/DTM. Para os fatores psicológicos, expressos 
em graus de ansiedade-traço e ansiedade-estado, utilizou-se o instrumento 
IDATE. Aferiu-se as características socioeconômicas, sociodemográficas e 
hábitos de saúde dos graduandos por um questionário com perguntas abertas e 
fechadas. Foi realizada análise descritiva das variáveis do estudo. Na análise 
inferencial foram utilizados o Teste T de Student e Qui-Quadrado de Pearson, 
considerando-se um nível de significância de 5%. Resultados: Para maioria da 
amostra, o nível de ansiedade foi médio. Aproximadamente metade da 
população estudada é portadora de DTM, sendo nas mulheres a maior 
prevalência em relação aos homens (RP:0,54; IC: 0,313-0,932). A DTM foi 
associada às dimensões da ansiedade, tais como: sentir-se ansioso (p=0,045), 
estar preocupado (p=0,020), não sentir-se bem (p=0,001), preocupar-se com 
coisas sem importância (p=0,017), deixar-se afetar por coisas pequenas 
(p=0,030) e levar os desapontamentos muito à sério (p=0,029). Conclusão: A 
DTM foi associada às dimensões da ansiedade-traço e ansiedade-estado na 
população investigada. Faz-se necessária uma abordagem terapêutica 
multiprofissional na odontologia e psicologia a fim de aprimorar e otimizar o 
tratamento da disfunção temporomandibular. 
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Palavras-chaves: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular; 
Transtornos de Ansiedade; Estresse Emocional; Odontologia; Enfermagem. 
 

 

 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS DA CLÍNICA ESCOLA DE 

ODONTOLOGIA DA UFCG 

 

Antônio Pereira de Araújo Neto¹*; Fabiana Larissa Santos de Medeiros¹; Vitor 
Nascimento Goes¹; Maria Luísa de Assis Braga ¹, Faldryenne de Sousa 
Queiroz², Luciana Ellen Dantas Costa² 
 
¹ Acadêmicos do Curso de Odontologia - UFCG – Patos/PB; 

² Docente do Curso de Odontologia - UFCG – Patos/PB. 
 
Introdução: Avaliar a qualidade dos serviços de saúde prestados pelas instituições de 

ensino superior tem se tornado uma prática cada vez mais frequente. A opinião dos 

usuários demonstrou ser de grande importancia nesse julgamento de valor, e a sua 

satisfação quando ao atendimento reflete a realidade do serviço oferecido. Objetivos: 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o grau de satisfação dos usuários dos serviços de 

saúde prestados pela Clínica-escola de Odontologia da UFCG. Metodologia: A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada, utilizando um questionário 

validado baseado no modelo Donabediano de avaliação, destinado a avaliar a qualidade 

dos serviços de saúde bucal (QASSaB), baseando-se nas dimensões: disponibilidade do 

serviço, eficiência, eficácia, equidade e aceitabilidade. Foram coletados também dados 

demográficos, demenda aos serviços de saúde e autopercepção de saúde bucal dos 

usuários. A amostra de conveniência foi composta por pacientes atendidos na Clínica-

escola de Odontologia da UFCG no período de agosto de 2016 a março de 2017, e que 

tivessem passado por no minimo dois atendimentos clínicos, totalizando 200 pacientes. 

A análise descritiva dos dados foi realizada através do programa estatístico SPSS na 

versão 20.0 Resultados: Os usuários são em sua maioria do sexo feminino (73,0 %), com 

idade média de 37,43 anos (18 a 74 anos, ± 12,33), renda familiar de 1 a 3 salários 

mínimos (72,5 %) e 2º grau completo (33,0 %). Todas as dimensões de atendimento 

foram avaliadas de forma positiva pelos usuários. Conclusão: Constatou-se que a 

maioria dos usuários da clínica-escola estavam muito/totalmente satisfeitos com a 

qualidade do atendimento ofertado, e nenhum paciente mostrou-se insatisfeito ou 

pouco satisfeito com os serviços pretados pelos alunos, professores e funcionário. 

 

Palavras-chave: Saúde coletiva. Avaliação dos serviços de saúde. Satisfação do paciente. 
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PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO CÂNCER NA REGIÃO 
DE CABEÇA E PESCOÇO NO RIO GRANDE DO NORTE  

Anna Flávia Silveira Batista*1; Gilmara Celli Maia de Almeida2 

¹Graduanda em Odontologia, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

2Docente na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Introdução: Apesar dos avanços na área da saúde, o câncer da região de 
cabeça e pescoço ainda é um problema de saúde pública, principalmente no que 
concerne ao diagnóstico precoce, o qual reduz significativamente os índices de 
morbimortalidade da doença. Assim, torna-se fundamental conhecer a realidade 
local do sistema de saúde, para que haja o desenvolvimento de políticas 
públicas, planejamento e ações intervencionistas voltadas para o diagnóstico 
precoce do câncer. Objetivos: Analisar, no Rio Grande do Norte (RN), os 
procedimentos de diagnóstico (PD) e cirúrgico (PC) voltados para detecção e 

tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Metodologia: Foi realizado um 

estudo exploratório, descritivo e inferencial, com dados secundários disponíveis 
no DATASUS. Foi analisada a proporção de PD e PC na região de cabeça e 
pescoço, no período de 2010 a 2019, nos 167 municípios do RN os quais foram 
agregados por mesorregião. Resultados: A mesorregião Leste Potiguar 
apresentou os maiores números em relação a quantidade de biópsias 
(n=3.182;68,6%) e de PC (n=1007;48,3%), com destaque para a capital Natal 
concentrando as maiores taxas. Com relação às biópsias de tecidos moles da 
boca, a mesorregião Leste Potiguar apresentou maior proporção (n=586;56,6%), 
seguida da Agreste Potiguar (n=186;17,9%), enquanto a Oeste Potiguar 
apresentou as menores taxas (n=109;10,5%). Dentre as biópsias analisadas, as 
regiões anatômicas da tireóide e paratireóide são as mais representativas 
(n=3467;75,9%), seguida da região de tecidos moles da boca (n=919;20,1%). Já 
os PC, os mais registrados foram tireoidectomia total 1329(63,8%), ressecção 
de lesão de boca 919(20,8%) e ressecção benigna e maligna do crânio 
124(2,7%). Ao comparamos os registros da remoção cirúrgica da lesão com os 
de finalidade diagnóstica, foi possível observar que as biópsias foram mais 
frequentes nas regiões de tireóide e tecidos moles da boca, enquanto a região 
de glândulas salivares maiores foi a menos prevalente. Os maiores registros de 
PD foram significativamente correlacionados (p<0,001; r²>0,8) a melhores 
condições socioeconômicas (instalações sanitárias, coleta de lixo, renda média, 
GINI, IDH e escolaridade). Conclusão: Há uma discrepância entre os registros 
com finalidade diagnóstica e a remoção cirúrgica da lesão, bem como maior 
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concentração no Leste Potiguar, possivelmente em decorrência de uma maior 
cobertura populacional e melhor assistência em saúde.  

Palavras-chaves: Neoplasias Bucais; Epidemiologia; Avaliação de serviços de 
saúde 

 

 

CONHECIMENTO E CONDUTA DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS 

DE CAICÓ-RN FRENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Francisca Janiele Pinheiro Pereira*1; Matheus Lopes da Silva 1; Maria Helaynne 
Diniz Faria1; Daniela Mendes da Veiga Pessoa2. 

1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN.  
2Docente Adjunto IV do Curso de Odontologia da UERN – Caicó/RN. 
 
Introdução: O isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19 traz à 
tona, de forma potencializada, alguns indicadores preocupantes acerca da 
violência doméstica e familiar. Os maus-tratos atingem uma população que não 
se encontra em condições de se defender ou tomar atitudes para controlá-los e 
se enquadram nesta categoria as crianças, as mulheres, e os idosos. Objetivos: 
Verificar o conhecimento e a conduta dos cirurgiões-dentistas do município de 
Caicó-RN frente à violência doméstica. Metodologia: Foi realizado um estudo 
do tipo transversal, descritivo com uma abordagem quantitativa. O estudo foi 
realizado no município de Caicó, polo de atenção à saúde na região do Seridó 
do Rio Grande do Norte. A população do estudo foi constituída por 66 cirurgiões-
dentistas, atuantes no município. A coleta dos dados se deu através da aplicação 
de um questionário individual, estruturado com questões abertas e fechadas, 
adaptado do questionário de Mythri (2015). Resultados: A amostra estudada foi 
composta por 30% de profissionais vinculados à atenção primária à saúde e 
69,7% do serviço privado, com tempo médio de atuação de 10 anos. Todos os 
dentistas entrevistados relataram já terem ouvido falar sobre a violência 
doméstica e 77,3% relataram que são responsáveis pela redução da prevalência 
da violência doméstica; 53% dos profissionais afirmaram ter se deparado com 
casos de violência na sua prática clínica. No tocante aos sinais, sintomas e 
lesões orofaciais oriundos da violência doméstica, foi observado que 87,9% dos 
dentistas os conhece, sendo o hematoma citado por 60,6% dos profissionais.  
Em relação à conduta frente a um caso de violência, a mais citada foi a de 
aconselhamento do paciente, incluindo orientá-lo a prestar queixa aos órgãos. 
Uma conduta que merece destaque é a baixa realização da notificação oficial, a 
qual somente 9,1% dos participantes da pesquisa a citaram. E, diante de casos 
de violência doméstica, 1,5% dos participantes não interviu diretamente e 6,1% 
não praticou nenhuma conduta. Considerações finais: Os cirurgiões-dentistas 
possuem conhecimento acerca das lesões orofaciais presentes em vítimas de 
violência doméstica, mas há um despreparo para atuarem em casos de suspeita 
ou confirmação desse agravo, já que cabe ao profissional o dever de fazer a 
notificação compulsória dos casos identificados durante a prática clínica. 
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Palavras-chave: Odontologia Legal, Atitudes, Agressão. 

 

 

 

 

 

COMPÓSITOS HÍBRIDOS A BASE DE ZIRCÔNIA E 
HIDROXIAPATITA PARA ANDAIMES ÓSSEOS 

 

Francisca Jennifer Duarte de Oliveira1, Lucas Cavalcante de Sousa1, Amanda de 
Medeiros Amancio1, Aurigena Antunes de Araujo2, Roseane Carvalho 
Vasconcelos2, Daniel Felipe Fernandes Paiva3. 

1Acadêmicos do Curso de Odontologia da UFRN – NATAL/RN 

2Docentes do Curso de Odontologia da UFRN – NATAL/RN 

3Cirurgião-dentista pela UFRN – NATAL/RN 

Correspondência: Francisca Jennifer Duarte de Oliveira– e-mail:  

Introdução: A hidroxiapatita é o material mais utilizado nos processos de 
enxertia com base em compostos sintéticos, entretanto, a atual cerâmica 
comercializada possui baixa resistencia mecânica. Assim, a busca por 
compósitos com ótimas caracteristicas biológicas, bem como maior resistência 
faz-se necessária. Objetivo: O presente estudo busca avaliar o efeito 
osteoindutor do composto hibrido de zircônia/hidroxiapatita. Metodologia: 
Foram utilizados 16 ratos Wistar divididos em quatro grupos. G0: controle 
positivo (com defeito e sem tratamento); G1: tratado com hidroxiapatita; G2: 
tratado com zircônia; G3: tratado com a mescla de hidroxiapatita-zircônia. O 
defeito de 8mm foi realizado no calvária e, após 90 dias de tratamento, os 
animais foram submetidos a eutanásia. As peças da região de interesse foram 
submetidas a processo de descalcificação para análise histológica e 
imunoistoquímica para proteínas RANK, RANKL, OPG e osteocalcina. Os dados 
foram analisados pelo teste de Kruskall Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn, 
com nível de significância de 5%. Resultados: As análises demonstram 
bioatividade associada a compósitos compostos por hidroxiapatita, porém, a 
zircônia não apresentou propriedades biológicas compatíveis com neoformação 
óssea. Conclusão: Compósitos híbridos de zircônia e hidroxiapatita 
demonstraram ação positiva em células do metabolismo ósseo, sendo, assim, 
um importante material de estudo. 

Palavras-chave: Regeneração Óssea, Materiais Biocompatíveis, Cerâmica.  
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ANÁLISE DA PERDA DENTÁRIA EM UMA SUBPOPULAÇÃO 
BRASILEIRA 

Waldo Silva Mariz1; Diego Costa Rodrigues1; Jéssika Guilherme de 
Almeida Gonçalves1; Mirelly Morgana de Almeida Melo1; Marcela Côrte 
Real Fernandes2; Jorge Pontual Waked3 

1Graduandos em Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) 

2Mestranda da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

3Docente da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Introdução: Há vários anos os serviços públicos destinados à saúde bucal do 
Brasil têm sido caracterizados como tendo baixa capacidade de cobertura e 
impacto epidemiológico bem reduzido, tornando-se o motivo e o principal fator 
pelas altas taxas de perda dentária e a crescente necessidade pelo uso de 
prótese no país. Objetivos: Este estudo teve como objetivo analisar a 
prevalência existente do edentulismo e da perda dentária, avaliar a necessidade 
de reabilitação protética e o uso de próteses dentárias, e determinar a relação 
da perda dentária com outros fatores sociodemográficos dos habitantes do 
município de Recife-PE. Metodologia: A presente pesquisa, classificada como 
transversal, foi realizada com base em dados coletados nas Unidades de Saúde 
da Família, contando com uma amostra de 776 indivíduos acima de 15 anos de 
idade. Recebeu aprovação do comitê de ética da Universidade Federal de 
Pernambuco conforme o processo de número 0533.0.172.000-11. A situação 
socioeconômica foi determinada utilizando o Critério de Classificação Econômica 
Brasil (CCEB). A partir da anamnese e do exame físico foram obtidos o índice 
CPOD e a situação do uso de próteses. A variável dependente, perda dentária, 
foi categorizada como 1) limite de até 12 dentes perdidos ou 2) 13 ou mias dentes 
perdidos. A análise estatística foi realizada com o programa SPSS, onde foram 
realizados os testes de Shapiro-Wilk, para determinar a normalidade dos dados, 
e as variáveis foram analisadas com os testes de Qui-Quadrado de Pearson e 
Mann-Whitney. Todos os dados obtidos foram comparados com o SB Brasil 
2010. Resultados: De acordo com os resultados obtidos, o sexo feminino 
representou 84,5%. Um total de 89,2% dos indivíduos pertenciam às classes 
econômicas C e D. A prevalência de perda dentária na população estudada foi 
de 85,3%, com 29% correspondendo a indivíduos que perderam mais de 13 
dentes. As variáveis independentes que tiveram relação estatisticamente 
significativa com a perda dentária foram idade, CCEB, e índice CPOD. 
Conclusão: Conclui-se que as taxas de perda dentária foram consideradas altas 
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e estão diretamente relacionadas a uma idade avançada e à baixa renda, além 
disso, a prevalência da utilização de próteses dentárias foi considerada baixa. 
 
Descritores: Perda de Dente; Prótese dentária; Boca Edêntula. 
 
 

 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA DE FALHAS EM RESTAURAÇÕES 
DIRETAS DE RESINA COMPOSTA EM DENTES POSTERIORES 

Maria Aparecida da Silva Santos¹, Thalita Elizama Diniz Silva², Ana Clara 
Soares Paiva Torres³. 

¹,² Graduadas em Odontologia pela UERN - CAICÓ/RN. 

³ Docente do curso de Odontologia da UERN - CAICÓ/RN. 

Introdução: Com o aumento da procura por estética as restaurações diretas de 
resinas compostas ganharam cada vez mais espaço também em dentes 
posteriores. Objetivos: Identificar as principais falhas em restaurações de resina 
composta (RRC) envolvendo dentes posteriores de pacientes sob tratamento no 
curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no 
município de Caicó-RN. Metodologia: A população do presente estudo, 
aprovado pelo CEP/UERN (Parecer nº 3.234.416), foi composta por pacientes 
que apresentavam RRC, dentição completa ou com até duas perdas dentárias 
por sextante (podendo ter até doze perdas totais), com estabilidade e contenção 
dentária e de idade entre 15 e 59 anos. Os pacientes foram submetidos a exame 
clínico com inspeção tátil e visual voltada especificamente para análise das 
restaurações, as quais foram classificadas como aceitáveis ou não quanto a 
aspectos como cor, descoloração marginal e rugosidade. Os pacientes 
responderam ainda ao OHIP-14 e deram notas por meio de uma escala visual 
analógica para alguns aspectos do seu tratamento. Os resultados obtidos foram 
organizados em um banco de dados e analisados no SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) na versão 20.0, com nível de significância de 5%. 
Resultados:  No total, 26 pacientes foram analisados e a média de idade destes 
foi de 26,38 anos (± 6,68). Um total de 91 restaurações foi avaliado. O tempo 
médio decorrido desde a confecção da restauração até o momento da avaliação 
foi de 60,38 meses. Nas restaurações que tiveram falhas, estas aconteceram 
principalmente quanto a cor, descoloração marginal e rugosidade superficial. 
Quanto a qualidade de vida relacionada a saúde oral (QVSB), pacientes com 
restaurações aceitáveis estiveram associados a menores pontuações no OHIP 
(p<0,05). Além disso, à medida que o tempo decorrido desde a confecção da 
restauração aumenta, o impacto negativo da saúde bucal sobre a qualidade de 
vida diminui (p<0,001). A satisfação com a estética do dente teve correlação 
positiva com a satisfação com a naturalidade do tratamento (p<0,001) e com a 
satisfação comparativa em relação aos demais dentes (p<0,001). Conclusão: O 
número de falhas encontradas foi relativamente baixo e esteve relacionado 
principalmente a alterações de cor e rugosidade. A QVSB dos pacientes sofreu 
menos interferências negativas quando as restaurações estavam aceitáveis, 
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mas a medida em que o tempo passa o impacto gerado por restaurações 
deficientes diminui. 

Palavras-chave: restauração dentária permanente, recidiva, cárie dentária. 

 

 

 

 

O USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) 

PELOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO 

MUNICÍPIO DE PATOS-PB 

 

 

Maria Luísa de Assis Braga¹, Fabiana Larissa Santos de Medeiros¹, Antônio Pereira 

de Araújo Neto¹, Danilo  Vieira Barbosa², Luciana Ellen Dantas Costa³, Faldryene 

de Sousa Queiroz Feitosa³. 

¹Graduando(a) em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG. 

²Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG.  

³Professora do curso de Odontologia Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG.  

Introdução: O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) foi criado pelo Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS), com objetivo de racionalizar os recursos do SUS e ter 

um maior controle sobre o que está sendo investido com os repasses públicos. 

Objetivo: Avaliar a aceitação e facilidade de uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão 

pelos cirurgiões-dentistas da atenção básica da cidade de Patos-PB. Metodologia: O 

estudo foi do tipo descritivo e teve como população alvo 27 cirurgiões-dentistas que 

atuam nas Unidades Básicas de Saúde da cidade de Patos-PB. Para coleta de dados 

foi utilizado um formulário estruturado, com questões objetivas e autoadministrado. Os 

dados obtidos foram analisados através do teste qui-quadrado admitindo-se 

significância de 5% (p ≤0,05). Resultados: A maioria dos entrevistados era do sexo 

feminino (63%), com idade entre 31-50 anos (44,4%) formados entre 0-5 anos (51,9), 

com menos de 5 anos de trabalho na Unidade (63%), 63% acharam o prontuário 

eletrônico fácil de usar. Observou-se relação estatisticamente significante (p<0,005) 

entre a dificuldade do uso do PEC e o tempo de atuação na Unidade, entre o esforço 

utilizado para adaptação ao PEC e o tempo de formação e ainda entre achar o PEC de 

difícil uso em geral com a idade do participante. Conclusão: O PEC foi no geral bem 

aceito e amplamente utilizado pelos cirurgiões-dentistas, havendo algumas lacunas 

para melhoria do uso como o tempo de treinamento. 

 

Palavras-chave: Prontuário Eletrônico. Cirurgiões-Dentistas. Informação. 
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE DTM EM ADULTOS NA 
CIDADE DE RECIFE-PE E SUA RELAÇÃO COM AS VARIÁVEIS 

SOCIOECONÔMICAS 

Camila Karolayne Andrade de Carvalho1, Italo Alves Ferreira Correia1, Emmily 
Nauany Silvino Diniz1, José Lucas Medeiros Torres1, Camilla Siqueira de 
Aguiar2, Jorge Pontual Waked3 

1Graduandos em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) 

2Mestranda da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

3Docente da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Introdução: A DTM consiste em um conjunto de patologias que acometem a 
ATM, os músculos mastigatórios e estruturas adjacentes. Sua etiologia é 
multifatorial e está relacionada com fatores estruturais, neuromusculares ou 
oclusais, tendo como principal consequência a dor orofacial. Objetivo: Este 
trabalho teve por objetivo demonstrar e avaliar a prevalência de DTM em adultos 
da cidade de Recife e analisar os fatores sócio-biodemográficos. Metodologia: 
A pesquisa contou com 776 indivíduos de acordo com os critérios de idade (igual 
ou superior a 15 anos), estar cadastrado na USF, não apresentar dor aguda de 
origem odontogênica e otorrinolaringológica, não ter histórico de patologias 
reumatológicas e dores atípicas. Foi usada a técnica de amostragem em 
múltiplos estágios para obtenção de amostra. A pesquisa foi realizada na cidade 
de Recife, criando 21 conglomerados de USF’s de cada distrito para uniformizar 
o sorteio. Trata-se de um estudo transversal analítico, sendo sua investigação 
conduzida por 4 Cirurgiões-Dentistas para a aplicação do RDC/TMD. Foi 
aplicado um questionário relativo aos eixos I e II do RDC/TMD. O eixo I, que 
avalia a presença de DTM contém 10 questões que são respondidas por meio 
de exame clínico, e o eixo II, que avalia o contexto biocomportamental do 
indivíduo e possui 31 questões. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, através do parecer CAAE – 
0535.0.172.172-11. Resultados: A DTM foi descrita segundo as variáveis 
socioeconômicas, demográficas, presença de dor orofacial e depressão. A 
prevalência de DTM foi de 35,4% (n = 275). Houve diferença estatisticamente 
significativa nessa prevalência com as variáveis sexo (p=0,037), idade 
(p=0,032), depressão (p=0,000) e presença de dor orofacial (p=0,000). 
Observou-se maior ocorrência da DTM para o sexo feminino (37%), com maior 
expressividade nas faixas etárias de 45 a 59 anos (41%) associada à depressão 
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(40,6%). Dos pacientes com DTM, 47% apresentaram dor orofacial. Conclusão: 
Este trabalho conclui que há uma grande prevalência de adultos com DTM na 
cidade de Recife, especialmente do sexo feminino, e estes estão relacionados a 
faixa etária de 45 a 59 anos, presença de sintomas depressivos e dores 
orofaciais. 

Palavras-chave: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular, 
Epidemiologia, Prevalência. 

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PROFESSORES E 
ALUNOS DE ODONTOLOGIA DO UNIPÊ EM RELAÇÃO À 

HALITOSE 
Ingrid Miucha Sarmento Soares Zaccara Pereira, Sirley Raiane Mamede 
Veloso, Ennyo Sobral Crispim da Silva 
 
CD do Centro Universitário de João Pessoa –UNIPE 
Doutoranda Dentística-Endodontia da FOP- Universidade de Pernambuco 
Prof. Dr. da Universidade Federal da Paraíba 
 
Introdução: A halitose é um problema bastante desagradável que acomete parte 
da população, afetando negativamente na qualidade de vida dessas pessoas. 
Pode ser uma condição ou sintoma de uma doença subjacente. Possui etiologia 
diversa e seu diagnóstico é essencial para a escolha do tratamento mais 
adequado. A maioria dos casos de mau hálito está relacionada com problemas 
bucais, sendo a saburra lingual o maior causador, no entanto ainda existem 
profissionais e estudantes da área da saúde que acreditam que o estômago seja 
o maior causador desse distúrbio. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi o de 
avaliar o conhecimento dos professores e alunos do curso de Odontologia do 
UNIPÊ sobre a Halitose. Metodologia: Participaram da pesquisa 30 professores 
e 353 alunos do 1° ao 10° período do UNIPE, os quais foram submetidos a um 
questionário, já validado, aplicado após aprovação do comitê de ética. Realizou-
se análise estatística descritiva dos dados. Resultados: Dos 353 estudantes, 
69,8% eram do sexo feminino. Os períodos foram categorizados em função da 
sua fase: inicial, com estudantes do primeiro ao terceiro período (45,9%); 
intermediária, do quarto ao sétimo período (30,9%) e concluintes, do oitavo ao 
último período (23,2%). A maioria (63,6%) atribuiu a boca como a principal causa 
da halitose. Observou-se uma associação entre estar na fase intermediária do 
curso e acreditar que o estomago é a causa principal, assim como entre estar na 
fase dos concluintes e acreditar que a boca é a causa principal. Para o 
tratamento 67% indicaram em primeiro lugar o cirurgião-dentista. A maioria dos 
alunos (59%) afirmou não saber qual colutório recomendaria para reduzir o mau-
hálito e 9,9% deles acreditam possuir halitose. Já em relação aos professores a 
causa principal citada por eles foi a boca (75,9%). Em relação às opções para 
minimizar o mau hálito, foi apresentada como sugestão mais relevante pelos 
professores o ato de escovar os dentes (100,0%). Apenas 7,4% acreditam 
possuir halitose e 74,1% afirmaram que a formação dada sobre o tema na 
universidade foi insuficiente.  Conclusão: Com base no presente estudo, conclui-
se que, além da falta do conhecimento sobre a etiologia da halitose, as 
instituições de ensino superior necessitam abordar o tema de maneira mais 
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incisiva e abrangente. A falta de conhecimento dos profissionais para sua 
atuação prejudica a forma de como tratarão os pacientes com halitose. 
Palavras-chave: Halitose. Saúde Bucal. Biofilmes. 
 

 

 

 

SINTOMAS ORAIS EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-
19 

Felipe Silva, Marcelo Sperandio, Selly Suzuki, Leticia Stefenon, Heglayne 
Silva, Derley Oliveira, Aguinaldo Garcez 

Faculdade São Leopoldo Mandic - Campinas/SP  

Faculdade São Leopoldo Mandic - Campinas/SP 
Faculdade São Leopoldo Mandic - Campinas/SP  

Faculdade São Leopoldo Mandic - Campinas/SP   
Laboratório Central do Rio Grande do Norte (LACEN/RN) - Natal/RN  

Laboratório Central do Rio Grande do Norte (LACEN/RN) - Natal/RN  
Faculdade São Leopoldo Mandic - Campinas/SP  

 
Introdução: Os principais sintomas das infecções respiratórias incluem febre, 
tosse seca, dispneia e fadiga. No entanto, um número significativo de 
pacientes diagnosticados com COVID-19 relata perda de olfato e paladar, 
mesmo antes dos sintomas anteriores serem detectados. Objetivo: O 
presente estudo teve como objetivo investigar possíveis sinto- mas orais que 
poderiam servir como marcadores auxiliares ou mesmo substitutos da in- 
fecção pelo SARS-CoV-2. Metodologia: Este estudo foi submetido e aprovado 
pelo Co- mitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic e 
avaliou através de questionário eletrônico 85 indivíduos com teste RT-PCR 
positivo para SARS-CoV-2 e 81 indivíduos com sintomas de infecção do trato 
respiratório, mas com resultado negativo para SARS-CoV-2. O consentimento 
informado foi obtido de todos os participantes. As in- formações de contato 
foram obtidas de pacientes cujas amostras foram testadas para síndromes 
respiratórias (SR) no Laboratório Central do Rio Grande do Norte (LACEN/ 
RN). Resultados: Os sítios intra-orais mais associados à infecção por SARS-
CoV-2 foram a língua (r = 0,25, p = 0,001) e os lábios (r = 0,21, p = 0,007). 
Incluindo sintomas como língua com saburra / branca, inchaço da língua e 
sensação alterada. A respeito do risco de COVID-19, os sintomas de língua 
apresentaram OR 6,5, PPV 0,85, sensibilidade 0,20 e especificidade 0,96 e 
lábios secos apresentaram OR 3,65, PPV 0,76, sensibilidade 0,22 e 
especificidade 0,93. Além disso, o relato de qualquer sintoma oral foi associado 
a um risco aumentado de internação hospitalar em homens (r = 0,329, p = 
0,008). Além dos sin- tomas bem relatados na literatura da perda de paladar e 
olfato, concluímos que sintomas orais, particularmente os sintomas de língua 
e lábios secos, podem representar marcado- res potenciais da infecção pelo 
SARS-CoV-2, especialmente em indivíduos de alto risco em um contexto de 
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limitados recursos de diagnóstico. Conclusão: Os resultados refor- çam a 
importância de uma anamnese oral completa e a necessidade de uma 
interpreta- ção mais cuidadosa dos sintomas orais pelos dentistas e outros 
profissionais da saúde. 

 
Palavras-chave: COVID-10, SARS-CoV-2, sintomas orais 

 

 

AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO AOS AGENTES 
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NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  

Poliana Maria de Faveri Cardoso¹; Isabella Chmilouski²; Luiz Felipe Piveta Zanzarini³; 
André Luiz Marçal Terreri4. 

¹ Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

² Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

³ Acadêmico do curso de Odontologia do Centro Universitário Ingá  

4 Professor do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

Introdução: Na tentativa de redesenhar o modelo de atenção e promover a qualidade 
dos serviços na atenção básica, surge a possibilidade do trabalho multiprofissional na 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Neste contexto, um profissional assume um papel de 
destaque - o agente comunitário de saúde (ACS). Nesse sentido, é importante a inserção 
de conteúdos relacionados à saúde bucal na sua capacitação. Objetivo: Analisar a 
percepção e atuação dos CDs inseridos na ESF, do Município de Cascavel-PR, acerca da 
capacitação e desenvolvimento de ações de vigilância à saúde bucal (promoção e 
prevenção) pelo ACS. Metodologia: Trata-se de um estudo censitário, transversal, com 
uma abordagem quantitativa, no qual a população do estudo foi constituída pelos CDs 
de todas as UBS com ESB do município de Cascavel-PR. Para a coleta dos dados, foi 
utilizado um questionário estruturado, auto-aplicável, composto por questões 
especialmente elaboradas para a pesquisa. Participaram da amostra todos os CDs que 
concordaram em participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre 
esclarecido (TCLE). A análise e discussão dos dados coletados se pautaram na 
necessidade de incluir as atividades de vigilância em saúde bucal na rotina do trabalho 
dos ACS e a importância do CD orientar o seu trabalho. Após a coleta dos dados, os 
questionários foram digitados no software Epi Info. Para a verificação da associação 
entre as variáveis foi utilizado o teste Exato de Fisher com nível de significância de 5%. 
Resultados: Durante o exercício da profissão como CD na ESF, 63,2% dos entrevistados 
ofereceram capacitação sobre saúde bucal para os agentes comunitários e a maioria 
(52,6%) oferece com periodicidade anual. Quando questionados se os ACS durante 
realizavam alguma atividade voltada à saúde bucal em suas visitas domiciliares 73,7% 
dos dentistas afirmaram que nenhuma atividade de saúde bucal, tais como, educação 
em saúde bucal e escovação supervisionada são desenvolvidas durante as visitas 
domiciliares realizadas pelos ACS, entretanto 100% dos entrevistados concordam que 
os sinais de risco em saúde bucal poderiam ser identificados pelos ACS. Conclusão: A 
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atuação dos cirurgiões-dentistas na capacitação continuada com a finalidade de 
proporcionar condições para uma atuação dos ACS no desenvolvimento das ações de 
saúde bucal pouco avançou, apesar de concordarem com a ideia da participação deste 
profissional nestas ações.  

 

Palavras-chave: Saúde coletiva; Odontologia; Agentes comunitários de saúde. 

 

DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DO HÁBITO DE HIGIENE 
BUCAL DE CRIANÇAS: O QUE AS MÃES RELATAM? 

  

Fabiana Larissa Santos de Medeiros1, Antônio Pereira de Araújo Neto1, Vitor 
Goes do Nascimento1, Maria Luisa de Assis Braga1, Faldryene de Sousa 
Queiroz2, Luciana Ellen Dantas Costa2. 
 

1Graduando(a) em Odontologia pela Universidade Federal de Campina 

Grande- UFCG 

2 Professora do curso de Odontologia da Universidade Federal de Campina 

Grande-UFCG 

 

Introdução: Consultas odontológicas devem ser realizadas rotineiramente, 
possibilitando o acesso a profilaxias, fluorterapias, como também orientações de 
higiene oral que é de suma importância para o combate da cárie dentária. 
Objetivo: Verificar a percepção das mães acerca do hábito da escovação 
dentária das crianças e as dificuldades encontradas ao realizar esse processo. 
Metodologia: O estudo qualitativo foi aprovado pelo CEP/HUAC/UFCG (n° 
3.020.022). Uma amostra de conveniência de 13 mães de crianças com alta 
prevalência de lesão ativa de cárie (ceo-d ≥6) foi selecionada após um 
levantamento epidemiológico realizado em creches municipais localizadas em 
área socialmente vulnerável na cidade de Patos-PB. Foram realizadas 
entrevistas individualmente, as falas foram gravadas em áudio, transcrito na 
íntegra e analisado sob a temática de Bardin. Resultados: As mães com idade 
entre 20 e 36 anos (90,9%), casadas (46,2%), com até 8 anos de estudo (69,3%) 
e renda mensal familiar de até 1 salário-mínimo (84,6%). Quando questionadas 
sobre a frequência de escovação da criança, a maioria afirmou que realizava 
duas vezes ao dia (38,5%) sob supervisão e aconselhamento (69,2%), com 
dentifrício fluoretado (100%), indo mais da metade da escova (92,4%). As 
crianças apresentaram idade média de 4,1 ± 0,5 anos e o índice ceo-d médio de 
7,92. Em relação às dificuldades práticas observadas ao realizar o hábito da 
escovação dentária na criança, a maioria das falas (61,5%) continham 
afirmações como “não tenho dificuldade” e “ela deixa” - “Ela pede pra escovar, 
deixa, não tenho dificuldade”. Palavras como “dor", “choro”, “trabalho” 
apareceram (38,5%) como justificativa da negação aos cuidados: “Dá trabalho, 
quando ele escova já diz que dói”, “No choro, quer escovar só, mas sempre 
escovo”. Conclusões: Observa-se conhecimento no cuidado da higiene bucal, 
porém, esses resultados se contradizem, diante a péssima condição de saúde 
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bucal das crianças, sendo necessária desenvolver estratégias participativas 
voltadas a real necessidade das crianças.  
 

Palavras-Chave: Higiene bucal. Cárie dentária. Odontologia 
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Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)  
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
 
INTRODUÇÃO: O traumatismo dentoalveolar pode ser comumente encontrado 
em pacientes que sofreram algum tipo de trauma em região de face, sendo 
considerado situação de urgência odontológica que necessita de um 
atendimento rápido e eficiente. As injúrias dentais podem estar associadas a 
fraturas ósseas, injúrias aos tecidos moles e de sustentação, lesões da face e 
outras partes do corpo. A classificação e o tratamento da lesão diferem de acordo 
com o local que foi atingido e em qual estágio de formação que o dente se 
encontra, devendo ser realizada uma anamnese cautelosa, descobrindo os 
fatores etiológicos que levaram a esse tipo de traumatismo, realizando um 
correto diagnóstico e prognóstico. Trauma nos dentes e suas estruturas são 
resultantes de alguns fatores como acidentes automobilísticos, assaltos, quedas, 
acidentes de trabalho e acidentes esportivos. OBJETIVO: Neste trabalho 
visamos mostrar uma análise estatística dos traumatismos dento alveolares dos 
pacientes atendidos, no pronto socorro em Recife/PE. METODOLOGIA: Foram 
analisados dados de 8.759 pacientes atendidos no Hospital da Restauração em 
Recife/PE, no período de 17 de abril de 1998 a 20 de março de 2002 nos plantões 
das terças feiras, durante o dia, e das sextas feiras durante a noite. 
RESULTADOS: Dos 8.759 pacientes, 4.548 (51,9%) apresentaram traumatismo 
facial, sendo 120 pacientes portadores de traumas alvéolo dentários. Dentre os 
fatores etiológicos, foi observado que acidentes de trânsito (37.2%), quedas 
(30.6%) e agressões físicas (23%) são os que mais favorecem o traumatismo 
facial. DISCUSSÃO: Em pacientes com trauma facial, a perda do alvéolo e do 
elemento dentário causam significativa deformidade estética e funcional. A 
dentição permanente é a mais acometida por traumas que ocorrem na região 
maxilofacial. Considerando a posição na arcada dentária, os incisivos centrais 
superiores aparecem como os mais afetados por lesões traumáticas, seguidos 
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dos incisivos laterais superiores e inferiores e os caninos superiores. 
CONCLUSÃO: É bastante significativo o número de traumatismos faciais nas 
emergências hospitalares e em consultórios odontológicos particulares, devendo 
o Cirurgião Dentista ter o conhecimento adequado para abordagem destes 
casos. 
 
Palavras chaves: Cirurgia, fratura óssea, traumatismo dentoalveolar. 
 

 

BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA E AS IMPLICAÇÕES 
LEGAIS DE SEU DESCUMPRIMENTO FRENTE À COVID-19 

Bianca Cristina Dantas da Silva¹ Philliph Anderson de Oliveira Bispo² 
Nirond Moura Miranda¹ Maria Helena Rodrigues Galvão¹ 
 

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
² Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) 

Introdução: Diante da pandemia de COVID-19, a ANVISA apresenta a Nota 
04/2020 que intensifica recomendações para adoção de medidas de 
biossegurança, contudo, trata-se de um ato administrativo opinativo, e portanto, 
não há obrigatoriedade de cumprimento, o que viabiliza a ocorrência de 
Atendimentos Odontológicos (AO) não aderentes dessas medidas, favorecendo 
a infecção cruzada. Objetivos: Abordar as implicações legais e éticas do 
descumprimento das recomendações de biossegurança em AO durante o 
COVID-19 e a responsabilidade do Cirurgião Dentista (CD). Metodologia: 
Realizou-se um levantamento bibliográfico qualitativo com base em legislações 
e literatura nacional, resgatando 2 livros, 3 artigos científicos, 1 nota técnica, 1 
boletim informativo e 6 leis/normas. Resultados: A pesquisa documental 
mostrou que apesar de não haver obrigatoriedade para o cumprimento das 
recomendações atuais de medidas de biossegurança a fim de mitigar a 
transmissão do COVID-19 durante os AO, considera-se que o CD cumpre o 
princípio ético printum non nocere, no qual deve buscar por todos os meios 
possíveis a melhoria da saúde do Paciente Odontológico (PO). Dessa forma, o 
CD que inicia um tratamento sem aplicar cuidados preventivos para inviabilizar 
a infecção cruzada por COVID-19, age com negligência, porém, se ainda assim 
prossegue o tratamento é imprudente, podendo tornar-se responsável 
juridicamente em ambos os casos. Logo, um PO que venha a se contaminar por 
COVID-19 durante um AO é reflexo de uma conduta omissiva causadora de dano 
injusto pelo CD, além de infração ética, pois, é dever do CD zelar pela saúde e 
segurança do PO. Por fim, caso seja provado a imprudência ou negligência do 
CD quanto às recomendações seguras de biossegurança e o nexo de 
causalidade entre a conduta do CD e a infecção cruzada do PO por COVID-19, 
o PO pode solicitar indenização através de ação judicial. Conclusão: Apesar da 
nota 04/2020 da ANVISA, dentre outras recomendações de órgãos da saúde, 
não possuírem poder normativo, é essencial que o CD busque implementá-las 
afim de honrar o código de ética do CD e prezar pela saúde e segurança do PO, 
ao passo que reduz as chances de infecção cruzada. Ademais, o CD irá se 
resguardar juridicamente de qualquer responsabilidade de reparação de danos 
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ao PO caso ele venha a ser infectado pelo COVID-19, pois, não terá agido com 
negligência ou imprudência.  

Palavras-chave: Contenção de Riscos Biológicos, Infecções por Coronavirus, 
Odontologia Legal. 
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Introdução: Lesões de mucosa bucal são condições que ocorrem nos tecidos 
moles da boca e que se expressam por aspectos clínicos diversos. Tem sido 
apontada na literatura a necessidade de considerar as dimensões funcionais e 
psicossociais da saúde bucal para a avaliação de intervenções odontológicas, 
como o impacto na qualidade de vida relacionado à saúde bucal. Objetivo: 
Avaliar a prevalência das lesões de mucosa bucal e seu impacto na qualidade 
de vida relacionada à saúde bucal em crianças matriculadas nas escolas 
municipais de Caicó-RN. Metodologia: Foram selecionados 71 escolares entre 
8 a 10 anos de idade regularmente matriculados em Escolas Municipais de 
Caicó-RN. A amostra foi dividida em dois grupos: Grupo lesão (GL): composto 
por 26 crianças com presença de lesões bucais e Grupo controle (GC): composto 
por 45 crianças que não apresentaram lesões bucais. A identificação das lesões 
bucais se deu pelo exame clínico com o auxílio de espátulas de madeira. As 
crianças responderam questionários (CPQ 8-10) acerca da qualidade de vida 
relacionada à saúde bucal. Foi realizada a comparação intergrupos para a 
avaliação da qualidade de vida e seus componentes por meio do teste t. Em 
todos os testes foram adotados níveis de significância de 5%. Resultados: A 
prevalência de crianças que apresentaram lesão de mucosa foi igual a 36,61%, 
( n= 26). Os tipos mais comuns de lesões foram úlceras aftosas 23,94% (n=17) 
e mucocele com 5,63% (n=4). Houve diferença estatisticamente significante 
correlação para qualidade de vida entre os grupos avaliados de modo que 
pacientes sem lesões bucais apresentaram uma melhor qualidade de vida em 
detrimento ao grupo de pacientes com lesões, principalmente nos quesitos de 
sintomas orais e bem-estar social. Conclusão: Lesões bucais causam um 
impacto negativo na qualidade de vida relacionada à saúde bucal em crianças 
de 8 a 10 anos.  
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Palavras-chave: Qualidade de vida; Patologia bucal; Mucosa bucal 
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1 Graduandas em Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do 
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2 Docentes na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN  
 
 

INTRODUÇÃO: Importantes mudanças ocorreram no padrão de vida da 
sociedade durante o último século. As pessoas têm vivido mais e suas 
necessidades em saúde estão cada vez mais dinâmicas e complexas. Nesse 
contexto, novos desafios são impostos aos trabalhadores de saúde e ao próprio 
processo de formação desses profissionais, a fim de que os serviços nessa área 
sejam ofertados e coerentes com as demandas sociais de saúde. Dessa forma, 
o trabalho em equipe surge como ferramenta imprescindível para a superação 
de tais desafios, devendo essa abordagem, nos cenários de prática, fazer parte 
da formação desses profissionais. OBJETIVOS: Avaliar a existência de aspectos 
referentes à Educação Interprofissional (EIP) nos três cursos que compõem o 
Programa de Educação pelo Trabalho-Saúde/Interprofissionalidade (PET), na 
cidade de Caicó-RN (Medicina UFRN, Enfermagem e Odontologia UERN), a 
partir do estudo dos seus Projetos Pedagógicos de Curso. METODOLOGIA: 
Análise documental, realizada a partir de buscas nos sites eletrônicos das 
próprias instituições participantes. RESULTADOS: Os resultados revelam que 
os cursos de enfermagem e odontologia não apresentam abordagens diretas 
para a prática da EIP em seus currículos, bem como em disciplinas obrigatórias 
ou atividades transversais. Além disso, a vivência de tais práticas está restrita 
apenas aos Estágios Curriculares Supervisionados e Estágios Extra-muros ou 
ações pontuais em algumas disciplinas ao longo das duas graduações. Sobre o 
curso de Medicina, verifica-se à inserção de elementos relacionados à EIP em 
seus princípios formativos, onde os estudantes desenvolvem atividades 
interprofissionais, centradas na comunidade, nos cenários de prática em saúde. 
CONCLUSÃO: Ressalta-se a necessidade em implementar a EIP na matriz 
curricular dos cursos de enfermagem e odontologia. Essa demanda é viável com 
a atual proposta de mudança curricular, em discussão no Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) dos cursos. A chegada do PET-Saúde Interprofissionalidade 
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favorece esse cenário de transformação, na medida em que trabalha o tema e 
não se restringe ao ensino, mas o abrange para a comunidade e o serviço. 
 
Palavras-Chaves: Educação Interprofissional; Formação Profissional em 
Saúde; Assistência Integral à Saúde. 
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INTRODUÇÃO: Os acidentes envolvendo a face apresentam incidência 
crescente nas últimas quatro décadas e a violência interpessoal é uma das 
principais causas dos traumas faciais. A etiologia está associada a fatores como 
idade, sexo e classe social. Os traumas faciais por arma branca devem ser 
considerados, pois frequentemente desencadeiam consequências 
devastadoras, sequelas estéticas permanentes e podem representar risco de 
morte ao paciente. OBJETIVO: analisar estatisticamente, por meio de um estudo 
retrospectivo, pacientes vítimas de trauma facial por arma branca. 
METODOLOGIA: Realizou-se um estudo no Hospital da Restauração (Pronto 
Socorro, Recife/PE) em 8759 pacientes, visando determinar a prevalência 
destes com traumas de face por arma branca, no período correspondente a abril 
de 1998 a março de 2002. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Analisados os 8759 
pacientes, constatou- se que 4548 (51,9%) foram vítimas de trauma facial, sendo 
a maioria do gênero masculino (72,0%), melanoderma (77,6%) e de idade entre 
21 e 30 anos (28,1%). Os principais fatores etiológicos relacionados a este tipo 
de trauma foram: Acidentes de trânsito (37,2%), quedas (30,6%) e agressões 
físicas (23,0%). Finalmente, de uma parcela de 1048 casos referente à agressão 
física, 11,7% corresponde a agressões por arma branca, estando abaixo apenas 
de espancamento (63,6%) e agressões por arma de fogo (18,7%). 
CONCLUSÃO: Os traumas faciais por arma branca são frequentes e deve-se 
preveni-los por meio de estratégias com o intuito de atenuar a crescente violência 
interpessoal, devido às consequências emocionais e à possibilidade de 
deformidade provenientes deste tipo de trauma. Pela mesma razão, as lesões 
devem ser tratadas de acordo com sua extensão, profundidade, grau de 
contaminação, agente etiológico e tempo do trauma, objetivando melhores 
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resultados estético- funcionais. Palavras-chaves: Sequelas Estéticas, Traumas, 
Resultados Estatísticos.  
 

 

 

 

 

 

MORTALIDADE DAS PRINCIPAIS NEOPLASIAS DA CAVIDADE 

ORAL NO ESTADO DA PARAÍBA 

Jardeson Joaquim Bezerra1 Cláudio Gonçalves Moreira2 Ronilson Ferreira 

Xavier3 Jeferson Chesman Marques Bezerra4 Nayara Ranielli da Costa5 
 

Cirurgião – Dentista FOP-UPE, acadêmico de Medicina UFRN – CAICÓ/RN  

Acadêmico de Medicina UFRN - CAICÓ/RN 

Acadêmico de Medicina UFRN - CAICÓ/RN 

Acadêmico de Ciências Biológicas UFCG – CUITÉ/PB  

Graduada em Enfermagem, UPE e Especialista em Saúde Pública 
FIOCRUZ/PE. 
 

INTRODUÇÃO: O Câncer de Boca acomete no Brasil mais de 14.100 novos 
pacientes por ano. Apesar de todo o esforço na prevenção dos profissionais de 
saúde envolvidos e do governo brasileiro, a taxa de mortalidade permanece a 
mesma há décadas OBJETIVO: avaliar quais neoplasias da cavidade oral são 
as responsáveis por maior mortalidade METODOLOGIA: O trabalho é tipo 
documental, sendo utilizados os dados presentes no Sistema da base 
DATASUS/Ministério da Saúde. A coleta dos dados ocorreu em março de2020, 
entre os dias 21 até 28. As informações coletadas utilizaram a mortalidade 
hospitalar por local de residência, tendo como abrangência geográfica o estado 
da Paraíba.O período analisado foi de janeiro de 2010 até dezembro de 2018,e 
como critério em relação ao capitulo – CID-10: neoplasia ,já em relação a lista 
de morbidade CID-10: neoplasias malignas da glândula parótida; neoplasias 
malignas de outras glândulas salivares maiores(submandibular e sublingual); 
neoplasia da base da língua; neoplasia do palato; neoplasia do assoalho da 
boca; neoplasia do lábio.Foram avaliados ambos o sexo, em relação a cor foi 
avaliado todas as categorias, a respeito da faixa etária foi analisado de forma 
ampla. RESULTADOS: avaliou-se que das neoplasias da cavidade oral, a que 
apresentou o maior números de obtidos foi de palato com 68, em seguida o de 
base de língua com 54, depois de glândulas salivares(parótida,submandibular e 
sublingual) e o que causa menos óbitos é a neoplasia oriunda do lábio. 
CONCLUSÃO: diante da pesquisa realizada constatou-se que embora o 
principal carcinoma envolvido nas neoplasias malignas orais (CEB)  seja mais  
prevalentes em alguns lugares como a língua,o assoalho bucal e o lábio, a 
principal neoplasia da cavidade oral que gerou mais mortalidade foi decorrente 
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de neoplasias do palato, o que distorce um pouco alguns dados encontrados na 
literatura. 

Palavras chaves: neoplasias;mortalidade;cavidade oral 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE ÓBITOS DECORRENTES DE NEOPLASIAS DAS 

GLÂNDULAS SALIVARES MAIORES NO ESTADO DA PARAÍBA 

Jardeson Joaquim Bezerra1 Cláudio Gonçalves Moreira2 João Lucas Caldas 

Minervino3 Jeferson Chesman Marques Bezerra4 Nayara Ranielli da Costa5 
 

Cirurgião – Dentista FOP-UPE, acadêmico de Medicina UFRN – CAICÓ/RN 

Acadêmico de Medicina UFRN - CAICÓ/RN 

Acadêmico de Medicina UFRN - CAICÓ/RN 

Acadêmico de Ciências Biológicas UFCG – CUITÉ/PB  

Graduada em Enfermagem, UPE e Especialista em Saúde Pública 
FIOCRUZ/PE. 
 
INTRODUÇÃO: as neoplasias de glândulas salivares constituem um grupo raro 
de tumores, com incidência anual de 1 para 100.000 indivíduos. A glândula 
salivar mais frequentemente acometida com tumores é a parótida, com cerca de 
70% dos casos, sendo o tumor maligno de glândula salivar mais comum o 
carcinoma mucoepidermoide, acometendo preferencialmente a glândula 
parótida, seguida das glândulas submandibular e sublingual. OBJETIVO: avaliar 
o número da mortalidade provocada pela neoplasia das glândulas salivares 
maiores (parótida, submandibular e sublingual) no estado da Paraíba. 
METODOLOGIA: O trabalho é tipo documental, sendo utilizados os dados 
presentes no Sistema da base DATASUS/Ministério da Saúde. A coleta dos 
dados ocorreu em março de 2020, entre os dias 21 e 28. As informações 
coletadas utilizaram a mortalidade hospitalar por local de residência, tendo como 
abrangência geográfica o Estado da Paraíba. O período analisado foi de janeiro 
de 2010 a dezembro de 2018, e como critério em relação ao capitulo – CID-10: 
neoplasia. Já em relação à lista de morbidade CID-10: neoplasias malignas da 
glândula parótida e neoplasias malignas de outras glândulas salivares maiores 
(submandibular e sublingual).Foram avaliados  ambos o sexo,  em relação à cor  
foram avaliadas todas as categorias, a respeito da  faixa etária  foi analisado de 
forma ampla. RESULTADOS: avaliou-se que desde 2010 até 2018 a glândula 
parótida foi responsável por 36 óbitos, enquanto as outras duas glândulas 
somadas (submandibular e sublingual) foi responsável por 9 
óbitos.CONCLUSÃO: diante da pesquisa realizada constatou-se a maior 
mortalidade advinda das neoplasias na glândula salivares maiores provem da 
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parótida,porém é valido salientar que essa glândula representa o principal sítio 
de ocorrência de tumores de glândulas salivares. 

Palavras Chave: neoplasia; mortalidade; glândulas salivares maiores. 

 

 

 

 

 

 

PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS EM PROCEDIMENTOS 
ESTÉTICOS: UMA ABORDAGEM ÉTICO-LEGAL 

Bianca Cristina Dantas da Silva¹ Philliph Anderson de Oliveira Bispo² 
Nirond Moura Miranda¹ Maria Helena Rodrigues Galvão¹ 
 
 

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
² Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) 
 
Introdução: Procedimentos estéticos podem se dar como contratos de 
obrigação de meio ou fim, tendo nesse último, o cirurgião dentista (CD) se 
comprometido a alcançar um determinado resultado, e portanto, torna-se 
responsável, podendo vir a ser lesado, caso não alcance o fim acordado com o 
paciente odontológico (PO). Vale ressaltar que nessa situação há inversão do 
ônus probatório, ou seja, estando o PO insatisfeito com a intervenção será 
necessário que o CD prove que não agiu com culpa. Objetivos: Abordar a 
responsabilidade ético-legal do CD no que tange a elaboração e manutenção de 
prontuários (PR) em procedimentos estéticos. Metodologia: A pesquisa 
documental partiu de um levantamento bibliográfico qualitativo com base em 
literatura nacional e legislações, resgatando 11 leis/normas, 1 livro e 7 artigos 
científicos. Resultados: Elaborar PR completos é essencial para perícia técnica 
e idoneidade ético-administrativa do tratamento, legitimando a conduta do CD, 
bem como, o consentimento do PO. Assim, todas as etapas que envolvem o 
procedimento devem ser registradas em PR físicos ou digitais e armazenadas 
por 20 anos, além de assinadas pelo PO, se maior de 18 anos, ou responsável; 
destacando-se: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual é dever 
do CD informar o PO sobre limites e riscos, evitando criação de falsas 
expectativas; contrato de prestação de serviços, que abarca as obrigações do 
CD e do PO; o plano de tratamento (orçamento); e termo de conclusão e 
aceitação do tratamento pelo PO. Destarte, orientações repassadas ao PO 
devem ser verbais e escritas, de forma atualizada e compreensível. Ademais, 
afim de comprovar que o contrato se deu livremente pelas partes e ambas o 
compreenderam, sugere-se a assinatura, além da do PO e CD, de uma 
testemunha que pode ser um acompanhante, ou mesmo o auxiliar de saúde 
bucal. Logo, ao não se alcançar a aparência pretendida, tendo o CD comprovado 
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por meio de PR que tal dano decorreu de fatores externos e alheios à sua 
intervenção, será rompido o nexo causal entre o dano apontado pelo PO e o 
serviço prestado, negando responsabilidade do CD e a aplicação de pena 
indenizatória, que obriga o profissional a reparar o dano extrapatrimonial. 
Conclusão: Elaborar e manter PR completos e assinados não só é dever do CD, 
como é essencial para sua garantia legal de que cumpriu todos os deveres para 
chegar ao resultado estético acordado, eximindo-lhe de culpa em caso de 
insatisfação do paciente. 

 
Palavras-chave: Estética Dentária, Registros Médicos, Odontologia Legal. 
 

 

 

ADIÇÃO DE POLIESTIRENO À RESINA ACRÍLICA: UMA 

QUESTÃO ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL 

Salma Rose Buchnveitz Salybi, Marina de Brito Teixeira, Renato Fabrício de 
Andrade Waldemarin  

Universidade Federal de Pelotas – UFPe  

Universidade Federal de Pelotas - UFPel 

Universidade Federal de Pelotas - UFPel 

Introdução: O poliestireno (PS) é um homopolímero resultante da polimerização 
do estireno, sendo este composto a matéria prima dos copos plásticos 
descartáveis. Esses plásticos causam impacto no meio ambiente, já que não 
possuem grande reciclagem. A incorporação do poliestireno à resina acrílica 
quimicamente ativada (RAQA) visa obter um material com características 
semelhantes ao material convencional, porém de baixo custo e que possa ser 
utilizado em faculdades de odontologia em situações de treinamento pré-clínica 
dos alunos. Além disso, espera- se que, além de reduzir a poluição da natureza 
ao retirar do meio ambiente um material que não se desintegram facilmente, 
também agregar valor ao trabalho das cooperativas de reciclagem e renda aos 
seus trabalhadores, auxiliando na transformação social. Objetivos: verificar e 
avaliar as propriedades resultantes da adição de PS à RAQA (resina modificada) 
e comparar a àquelas da resina convencional. Somado a isso, busca-se a 
verificação da viabilidade da produção de um novo material modificado que traga 
possíveis melhorias nos quesitos mecânico, econômico, ambiental e social. 
Metodologia: foram testados grupos de espécimes confeccionados em resina 
acrílica quimicamente ativada (um grupo controle – 100% RAQA) e três grupos 
com a adição de diferentes concentrações de poliestireno (10%, 20% e 30%), 
submetidos ao teste de flexão de três pontos. Resultados: verificou-se que a 
concentração de 10% de PS adicionada à RAQA aumentou o valor do módulo 
de elasticidade do material e, mesmo com o valor de resistência à ruptura tenha 
sido estatisticamente igual ao grupo controle, a combinação dessas duas 
informações representa um material modificado resistente às mesmas cargas 
que o convencional, porém com menores deformações. Conclusão: Conclui-se 
com o presente trabalho que a adição de poliestireno à resina acrílica, na 
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concentração de 10% de PS adicionado a 90% de RAQA, obteve o maior módulo 
de elasticidade e tensão de ruptura do material, com valores que superam os do 
material convencional (100% de RAQA), sendo viável o prosseguimento de 
estudos na área. 

Palavras-chave: reciclagem, polímeros, plásticos 

 

 

 

 

 

EVASÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL DOS GRADUANDOS 
DE ODONTOLOGIA EM INSTITUIÇÃO FEDERAL 

Alexandre Rodrigues Filho1 

1Aluno do Curso de Odontologia da UFMS, voluntário de Iniciação Científica –
PIBIC 2018/19 
 

Introdução: O ensino superior vem acumulando diversos desafios, 
especialmente a crescente taxa de evasão. Objetivo: Este estudo apresenta 
uma análise quantitativa dos dados relativos à evasão no curso de Odontologia 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), abrangendo de 1964 
ate 2015. Metodologia: Os dados obtidos foram relacionados com os diferentes 
processos seletivos, vigentes durante o período. A comparação entre diferentes 
formas de ingresso no curso em relação ao percentual médio de evasão foi 
realizado pelo teste t-student. O mesmo teste foi utilizado na comparação entre 
as IESs (UFMS X outras IESs), em relação aos anos de exercício da profissão. 
A evasão dos alunos cotistas e daqueles que preenchem as vagas ociosas foi 
realizado por Teste ANOVA de uma via. A identificação da taxa de conversão 
dos graduados em Odontologia da UFMS, em profissionais ativos no Estado ou 
em outras localidades foi realizada por meio do teste ANOVA de uma via, 
seguido pelo pós-teste de Tukey, assim como a comparação entre os períodos 
de exercício profissional dos egressos das diferentes IESs, em décadas e a 
identificação da média de tempo de atuação daqueles que se tornaram inativos. 
A verificação da correlação entre a quantidade de profissionais formados pela 
UFMS e a quantidade de tempo que atuaram foi realizada pelo teste do qui-
quadrado. A análise estatística foi realizada por meio do programa estatístico 
SigmaPlot, versão 12.5, considerando um nível de significância de 5%. 
Resultados: A utilização do Sistema de Seleção Unificad no sistema de ingresso 
tem forte correlação com a evasão no curso de Odontologia da UFMS. Não 
houve diferença estatística entre cotistas e ampla concorrência com relação à 
evasão. Foi observado que o tempo médio de exercício da Odontologia diminuiu, 
no MS. Conclusão: A utilização do Sistema de Seleção Unificado (SISU) no 
sistema de ingresso tem forte correlação com a evasão no curso de Odontologia 
da UFMS. Não houve diferença estatística na comparação entre estudantes 
ingressantes por ampla concorrência, por cotas ou por aproveitamento de vagas 
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ociosas com relação à evasão. O tempo médio de exercício da Odontologia 
diminuiu, no MS, nas últimas décadas, tendo sido estatisticamente menor, em 
algumas décadas para os egressos de outras Instituições de Ensino Superior 
(IESs). A maior parte dos profissionais formados entre 1971 e 1990 
exerceu/exerce a profissão por/há mais de 30 anos. 
 
Palavras-clave: evasão; ensino superior; exercício da Odontologia. 
 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADOS NAS REGIÕES DO 

BRASIL ENTRE 2008 E 2018 

 

Sandro Alves Mourão1*; Georgia Costa de Araújo Souza2. 

 

1 Acadêmico do Curso de Odontologia da UERN - CAICÓ/RN. 

2 Docente do Curso de Odontologia da UERN - CAICÓ/RN 

Introdução: A análise dos procedimentos de saúde bucal pode indicar as 

características da assistência em saúde bucal de uma localidade. De modo geral, pode-

se identificar uma assistência mais preventiva, mais mutiladora ou mais reabilitadora. 

Ainda, a análise temporal possibilita acompanhar a produção dos procedimentos ao 

longo dos anos e identificar as mudanças que ocorreram na assistência, as quais 

representam consequentemente mudanças nas necessidades de saúde bucal de uma 

população. Objetivos: Analisar os procedimentos odontológicos realizados no serviço 

público das regiões do Brasil entre 2008 e 2018. Metodologia: Trata-se de um estudo 

ecológico, envolvendo as cinco regiões brasileiras. Foram utilizados dados secundários 

obtidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) do Ministério da 

Saúde no período de 2008 a 2018. Também foram extraídos dados sobre o tamanho 

populacional disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Resultados: Na série histórica de procedimentos preventivos coletivos, preventivos 

individuais, restaurações e exodontias houve queda nas taxas médias por 100 

habitantes/ano em todas as macrorregiões e Brasil. As exodontias apresentaram as 

maiores taxas médias na região Nordeste entre 2008 e 2012, período em que as demais 

macrorregiões apresentaram médias abaixo ou pouco acima da do Brasil. O Nordeste 

permaneceu com médias superiores a nacional até o ano de 2018.  As Endodontias, por 

outro lado, apresentaram-se em crescimento, considerando o Brasil como unidade e na 

Região Centro Oeste.Conclusões: Procedimentos preventivos coletivos foram 

prevalentes no período analisado para todas as macrorregiões. É preocupante a 

redução dos procedimentos odontológicos nos últimos anos. As diferenças regionais e 

os declínios anuais destacados podem estar associados a necessidade, ao modelo de 
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atenção dispensado, mas também a fatores socio econômicos e a redução dos 

investimentos, assim como a problemas nos sistemas de informação. Os resultados 

desse estudo podem servir de base para a avaliação e aperfeiçoamento das políticas 

públicas de saúde bucal existentes. 

Palavras-Chave: Saúde bucal, Vigilância da saúde, Sistemas de informação. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO DOS ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA UFES 

SOBRE IMUNIZAÇÃO E SITUAÇÃO VACINAL 

Ramon Patrick Oliveira Rocha, Diogo Giuseppe Cerri de Carvalho, Maria 
Helena Monteiro de Barros Miotto 

Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Saúde coletiva UFES 

Cirurgião-dentista pela UFES 

Professora no Programa de Pós-graduação em Saúde coletiva UFES 

Introdução: Diariamente, acadêmicos de Odontologia se expõe a diversos 
fatores de risco para saúde, gerando assim necessidade de ênfase quanto às 
condutas que possam tornar a prática clínica mais segura para todos os 
envolvidos. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos acadêmicos de Odontologia 
da Universidade Federal do Espírito Santo sobre sua situação vacinal e de 
imunização. Metodologia: trata-se de um estudo observacional com 
delineamento transversal feito com acadêmicos de Odontologia da UFES 
matriculados do primeiro ao 10º período em 2017/2. Foi calculada uma amostra 
representativa da população de 310 estudantes seguindo os parâmetros de 
prevalência de 50% para maximizar a amostra, erro de 5% e confiança de 95%. 
A amostra calculada de 172 acadêmicos foi aleatorizada e proporcional ao 
número de acadêmicos por período. A coleta de dados foi feita após os 
participantes assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido e se deu 
por meio da aplicação de um questionário auto gerenciado contendo 25 
questões. O questionário coletou informações sobre as variáveis 
sóciodemográficas e as relacionadas com esquema de vacinação. O projeto de 
pesquisa foi aprovado no comitê de ética em pesquisa do Centro de Ciências da 
Saúde da UFES em 25 de julho de 2017. Resultados: a maioria dos estudantes 
eram do sexo feminino (75,6%), 80,8% receberam orientação sobre imunização 
na graduação e mais da metade deles não conhecem o calendário de vacinação 
ocupacional (77,9%). Sobre vacinação contra hepatite B 86% receberam a 
vacinação, 28,4% não sabem quantas doses foram tomadas, 27,9% não sabem 
onde é ofertado os exames anti-HBS e 84,3% foram vacinadas contra tétano e 
difteria. Quanto as vacinas de sarampo, caxumba e rubéola 89% declaram serem 
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imunizados. Conclusão: constatou-se que apesar de algumas disciplinas 
orientarem os alunos sobre o calendário vacinal e conferirem o cartão de vacina, 
seria importante inserir no currículo disciplinar ou em momentos específicos para 
abordar o tema e os acadêmicos serem vacinados contra parte  hepatite, tétano, 
difteria, sarampo, caxumba e rubéola, 

Palavras chave: imunização. Status Vacinal. Risco ocupacional. Odontologia. 

 

 

 

 

Acidente ocupacional em acadêmicos de odontologia 

Ramon Patrick Oliveira Rocha, Victor Barboza da Mata, aria Helena Monteiro 
de Barros Miotto 

Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Saúde coletiva UFES 

Mestrando em Reabilitação Oral pelo programa de Pós-graduação – FORP-
USP 

Professora no Programa de Pós-graduação em Saúde coletiva UFES 

Introdução: o cotidiano do cirurgião-dentista e do acadêmico de Odontologia na 
clínica odontológica vem acompanhado de diversos riscos de acidentes 
ocupacionais, esses riscos podem ser a falta de atenção no planejamento, na 
execução das atividades, ausência do uso inadequado dos equipamentos de 
proteção individual, além do grande número de horas nas atividades 
diárias.Objetivo: avaliar a prevalência de acidentes ocupacionais por material 
biológico em acadêmicos de Odontologia da Universidade Federal do Espírito 
Santo. Metodologia: estudo transversal com amostra aleatória de 125 sujeitos 
que responderam um questionário auto gerenciado, com 23 questões, sobre 
acidente ocupacional, notificação desses acidentes e utilização de equipamentos 
de proteção individual. Resultados: do total de 125 investigados, 50 alunos 
(40%) afirmaram ter sofrido acidente ocupacional envolvendo o material 
biológico, desses, 17 (34%) não notificaram o acidente ao responsável pelo 
ambulatório, 10 (20%) dos acidentes aconteceram na disciplina de cirurgia, 121 
(96,8%) usam equipamento de proteção completo nas clínicas. A perfuração foi 
o tipo de lesão mais presente 32, representando 68,1% do total de acidentes. A 
maioria dos acidentes ocorreu após o atendimento, na limpeza do instrumental 
16 (32%) e a sonda exploradora foi a responsável por 23 (46,0%) dos acidentes. 
Conclusão: o número de acidentados é relevante, especialmente para os 
acidentes ocorridos após atendimento clínico. Fica evidente que mesmo com 
adesão a equipamentos de proteção individual o número de acadêmicos 
acidentados é significativo, principalmente os acidentes que ocorre em 
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ambientes não clínicos, as lesões do tipo perfuro cortantes foram as mais 
prevalentes.  

Palavras chave: Acidente de trabalho, Odontologia, Estudante de odontologia, 
equipamentos de proteção 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO FLUXO SALIVAR ATRAVÉS DOS 

ESTIMULADORES E NÃO ESTIMULADORES DE SALIVA 

Camila karolayne Andrade de Carvalho¹, Diego Costa Rodrigues¹, Ítalo Alves 
Ferreira Correia¹, Êmily Évelyn Bandeira Batista¹, Maria Angélica Satyro Gomes 
Alves². 

¹ Acadêmicos do curso de odontologia pela Universidade Federal de Campina 
Grande, UFCG – Patos, Paraíba. 

² Docente do curso de odontologia pela Universidade Federal de Campina 
Grande, UFCG – Patos, Paraíba. 

Objetivos: Investigar as variações de fluxo salivar por métodos estimulado 
mecanicamente e não estimulado e por sexo. Métodos: Realizou-se a 
sialometria em 41 acadêmicos de Odontologia da UFCG, sendo 29 do sexo 
feminino e 12 do sexo masculino. Para a coleta da saliva estimulada 
mecanicamente, foi empregado o método de Navazesh modificado, sendo 
utilizados anéis de látex medindo 5 mm, amarrado. O indivíduo permaneceu 
sentado com a cabeça levemente abaixada, deixando acumular saliva no 
assoalho bucal enquanto mastigava o látex. O participante foi orientado a expelir 
a amostra em copos descartáveis a cada sessenta segundos, durante um 
período de 6 minutos, sendo a amostra excretada no primeiro minuto 
desprezada. Para a coleta da saliva não estimulada realizou-se o mesmo 
procedimento com exceção do anel de látex. Após a coleta, a saliva foi 
centrifugada a 1500 r.p.m.  A medida do volume foi realizada utilizando-se 
seringas descartáveis graduadas. Para a análise estatística foi empregado o 
teste “t” de Student pareado e não pareado. Os valores de p < 0,05 foram 
considerados significantes. Foi utilizado o programa GraphPad Prism versão 
6.01. Resultados: Dentre os 41 participantes, 29,2% era do sexo masculino e 
70,8% do sexo feminino. Observou-se que o fluxo salivar na coleta realizada pelo 
método estimulado foi significantemente maior (3,24 ± 0,23* mL/min) quando 
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comparado aos valores obtidos pelo método não estimulado (1,87 ± 0,15 
mL/min). Ao avaliarmos se haveria diferença entre os sexos, vimos que os 
valores de fluxo salivar no sexo masculino pelo método não estimulado (1,83 ± 
0,28 mL/min) não foi significantemente diferente do sexo feminino (1,91 ± 0,19 
mL/min). Resultado semelhante foi observado na coleta pelo método estimulado, 
onde os valores de fluxo salivar no sexo masculino (3,39 ± 0,43 mL/min) não 
foram diferentes significantemente daqueles observados no sexo feminino (3,23 
± 0,28 mL/min). Conclusões: Os resultados demonstram que os valores de fluxo 
salivar pelo método estimulado foram significantemente maiores que aqueles 
obtidos pelo método não estimulado, não havendo diferença entre os sexos em 
relação a este parâmetro nos indivíduos do sexo masculino ou feminino. 
Descritores: Saliva; Sialometria; Fluxo salivar. 
 

 

 

 

CÁRIE DENTÁRIA E FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS EM 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB 
 

Maria Luísa de Assis Braga¹, Fabiana Larissa Santos de Medeiros¹, Antônio Pereira 

de Araújo Neto¹, Tuanny Lopes Alves Silvestre Coura², Luciana Ellen Dantas 

Costa³, Faldryene de Sousa Queiroz Feitosa³. 

¹Graduando(a) em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG. 

²Graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG.  

³Professora do curso de Odontologia Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG.  

Introdução: A cárie dentária tem sido discutida no Brasil e no mundo como um 

importante tema da saúde pública. Objetivo: Avaliar a prevalência de cárie dentária em 

crianças de 12 anos de idade do município de Patos-PB e sua relação com os fatores 

sociodemográficos. Metodologia: O estudo transversal foi realizado com 266 crianças, 

de ambos os sexos, matriculadas em escolas públicas e privadas da cidade de 

Patos/PB. A prevalência de cárie dentária foi avaliada por meio do índice CPO-d e seus 

componentes. Para avaliação das condições socioeconômicas das crianças foi utilizado 

um formulário contendo perguntas referentes à escolaridade do chefe da família, renda 

mensal familiar, número de componentes no domicílio, tipo de moradia e zona do 

domicílio. Para avaliar a associação entre a cárie dentária e os fatores associados 

utilizou-se o teste do Qui-Quadrado (p<0,05). Resultados: Observou-se que 42,9% das 

crianças de 12 anos tinham a doença cárie, apresentando CPO-d de 2,14, com 73,5% 

do componente cariado. Houve associação significativa (p≤0,05) entre a cárie dentária 

e a renda, tipo de escola, escolaridade do chefe, quantidade de pessoas no domicílio e 

zona do domicílio. Observou-se uma alta prevalência de cárie dentária e do componente 

não tratado da doença. Conclusão: São necessárias mais ações de promoção e 
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prevenção em saúde bucal visando o controle da doença e melhoria na qualidade de 

vida das crianças. 

 

Palavras-chave: Cárie dentária; Escolares; Saúde bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCESSO E SOBREVIVÊNCIA DE RESTAURAÇÕES CERÂMICAS: 

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DE ATÉ 4 ANOS 

Carolina Schuster Ouriques1, Bruna Leão Porto2, Noéli Boscato3, Mateus Bertolini 
Fernandes dos Santos4, César Dalmolin Bergoli5 

1Graduanda em Odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Pelotas. 

2Cirurgiã-Dentista pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. 

3Doutora em Clínica Odontológica, Área de Prótese Dental, pela FOP-UNICAMP. Professora 
Associada da Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Pelotas. 

4Doutor em Clínica Odontológica, Área de Prótese Dental, pela Universidade Estadual de 
Campinas. Professor Adjunto da Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Pelotas. 

5Doutor em Prótese Dentária pela Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 
(UNESP). Professor Adjunto da Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Pelotas. 

Introdução: Restaurações em cerâmica pura são amplamente utilizadas por serem 
tratamento alternativo às próteses metalocerâmicas. No entanto, poucos estudos 
avaliam seu comportamento clínico a longo prazo. Objetivos: Assim, este estudo avaliou 
as taxas de sobrevivência e sucesso de restaurações totalmente cerâmicas após 
acompanhamento clínico de até 4 anos. Metodologia: Todos os casos foram feitos na 
clínica do Programa de Pós-Graduação da UFPel de acordo com os preceitos protéticos 
e recomendações dos fabricantes dos materiais. O desfecho principal avaliado foi a 
presença das próteses em boca, em condições clínicas favoráveis, no momento da 
rechamada (taxa de sobrevivência). Os desfechos secundários, taxas de sucesso, foram 
avaliados de acordo com os critérios da FDI e os dados analisados usando estimativas 
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de sobrevivência de Kaplan-Meier e análise descritiva. Resultados: Foram reavaliados 
18 pacientes, com um total de 62 próteses, sendo 42 coroas, 18 facetas e 2 próteses 
parciais fixas, com média de acompanhamento de 21 meses. Após o acompanhamento, 
verificou-se apenas uma falha catastrófica, resultando numa taxa de sobrevivência de 
98% para as restaurações. Quanto às taxas de sucesso, quase todos critérios 
apresentaram respostas escores 1, com exceção do critério periodontal que apresentou 
11% das respostas com escore 2. Conclusão: Com base nos resultados, o estudo conclui 
que restaurações totalmente cerâmicas apresentam elevadas taxas de sucesso e 
sobrevivência em curto prazo, e que as principais razões de insucesso se devem a 
recessões gengivais. 

Palavras-chave: longevidade; prótese parcial fixa; reabilitação bucal; estudo clínico. 

 

 

 

 

 


