FC001
Implante de adesivo fibrínico em ratos tratados com varfarina sódica e irrigação com EACA – Análise histológica
MUNERATO, M. S.*, PADOVAN, L. E. M., MATSUMOTO, M. A., CURVÊLLO, V. P.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: munerato@travelnet.com.br
Neste estudo avaliou-se o processo de reparo de feridas de extração dental após irrigação com solução a 5% de ácido épsilon aminocapróico (EACA) e implante de adesivo fibrínico (Tissucol). Foram utilizados 60 ratos (Wistar), machos, sendo divididos em 3 grupos com 20 animais, onde foram realizados os seguintes procedimentos: no grupo I foi administrado 0,1 ml/100 mg de peso corporal de solução salina a 0,9%, iniciando-se 6 dias antes da exodontia do incisivo superior direito e mantida a administração durante todo o experimento. No grupo II, os animais desse grupo receberam, iniciando-se 6 dias antes da exodontia, administração diária de 0,03 ml de varfarina sódica sendo mantida durante todo o experimento. Após a exodontia do incisivo superior direito, seus alvéolos foram preenchidos com adesivo fibrínico. No grupo III, os animais desse grupo receberam os mesmos procedimentos dos animais do grupo II e, após a exodontia, tiveram seus alvéolos irrigados com 5 ml de solução a 5% de EACA + adesivo fibrínico (Tissucol). Em grupos de 4, os animais foram sacrificados aos 3, 7, 15, 21 e 30 dias pós-operatórios.
Conclusão: 1- em todos os grupos a seqüência de fenômenos biológicos que compõem o reparo alveolar esteve presente, havendo diferenças apenas em sua cronologia, sem reações exacerbadas dos tecidos, confirmando as características de biocompatibilidade dos materiais; 2- o grupo III se comportou de forma semelhante ao grupo I nos períodos finais da reparação alveolar, enquanto que o grupo II apresentou cronologia retardada em comparação aos outros grupos.
FC002
Estudo cefalométrico das alterações no perfil facial em pacientes Classe III submetidos a cirurgia ortognática bimaxilar
TAVARES, H. S.*, PINTO, A. S., GONÇALVES, J. R., RAPOPORT, A., GANDINI JÚNIOR, L. G.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: hewersontavares@ig.com.br
O presente estudo avaliou as modificações no perfil facial de 15 pacientes portadores de má-oclusão Clases III esquelética que foram submetidos a tratamento ortodôntico pré-cirúrgico e cirurgia ortognática bimaxilar estabilizada com fixação rígida. Oito pacientes foram submetidos a mentoplastia. Foram utilizadas telerradiografias pré-cirúrgicas (T1) e pós-cirúrgicas (T2) com um intervalo mínimo de 6 meses. Foram analisados deslocamentos horizontais e verticais em pontos do tecido ósseo e tecido mole. Foi realizada uma comparação entre os casos tratados com e sem mentoplastia (teste t) mostrando não haver diferenças entre os grupos. A regressão linear múltipla evidenciou uma correlação significante no sentido horizontal para os pontos Pg e Pgm e vertical para os pontos Me e Mem. 
Foi encontrada baixa correlação para movimentos no sentido horizontal nos pontos Sena e A para os pontos Pn, Sn e Ph. No sentido vertical os deslocamentos mais evidentes fora entre os pontos Pg, Gn e Me e Sena e A, porém com correlações de baixa intensidade.

FC003
Tratamento endo-ortodôntico de dentes com lesão periapical crônica
SOUZA, R. S.*, GANDINI, L. G., SOUZA, V., HOLLAND, R., DEZAN, E.
Odontologia - UNIVERSIDADE PARANAENSE. E-mail: rsampaiosouza@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da movimentação dentária no processo de reparo de dentes com lesão periapical tratados endodonticamente. Para tanto, lesões periapicais crônicas foram inicialmente induzidas em 30 raízes de incisivos e pré-molares de cães pela exposição dos canais radiculares ao meio oral por um período de 6 meses. Após esse período, 20 canais foram preparados biomecanicamente, e preenchidos com pasta de hidróxido de cálcio e água destilada. Quatorze dias após, os canais foram obturados com guta-percha e cimento Sealapex. Concluído o tratamento endodôntico, os incisivos superiores direitos e os incisivos intermediários inferiores foram submetidos à movimentação ortodôntica com 200 g de força, permanecendo os demais incisivos sem movimentação. As 10 raízes restantes dos pré-molares permaneceram com os canais expostos por 6 meses, não recebendo nenhum tipo de tratamento, servindo como grupo controle. Os aparelhos ortodônticos foram ativados a cada 21 dias durante todo o período experimental (5 meses e 15 dias), após o qual removeu-se os aparelhos e 15 dias após a remoção, os animais foram sacrificados e as peças obtidas preparadas para exame histomorfológico, composto de 16 itens. A análise um a um dos 16 itens de interpretação demonstrou que não houve diferença significante entre eles, contudo, no geral, o grupo sem movimentação comportou-se melhor do que o com movimentação ortodôntica.
Concluiu-se que a movimentação dentária concomitante ao tratamento endodôntico retardou um pouco, mas não impediu o processo de reparo da lesão periapical.
FC004
Ação anti-séptica e reparadora da associação hidróxido de cálcio e clorexidina em dentes de cães com lesões periapicais
SOARES, J. A.*, LEONARDO, M. R., SILVA, L. A. B., TANOMARU FILHO, M., ITO, I. Y.
Odontologia Restauradora - FACULDADE FEDERAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. E-mail: janirsoares@citel1.com.br
Os objetivos deste estudo foram avaliar as condições microbiológicas dos canais radiculares, os aspectos histomicrobiológicos e histopatológicos do sistema de canais radiculares (SCR) e região periapical (RP) após anti-sepsia intracanal em pré-molares de cães com lesões periapicais crônicas induzidas. Após amostragem microbiológica inicial (n = 18), realizou-se a instrumentação automatizada auxiliada pela solução de hipoclorito de sódio a 5,25%, seguido da aplicação de uma pasta à base de hidróxido de cálcio P.A. associada à solução de digluconato de clorexidina a 2%, por 21 dias. Quatro dias após a remoção da medicação, obteve-se amostra microbiológica final. Oito canais radiculares não tratados endodonticamente representaram grupo controle (GC). Antes do tratamento endodôntico verificou-se elevada quantidade de UFC nos canais radiculares. Quatro dias após obteve-se 100% de amostras microbiológicas negativas. Histologicamente, o tratamento endodôntico proporcionou significativa evolução da reparação periapical, a exemplo da redução do infiltrado inflamatório, intensa deposição de fibras colágenas, regeneração óssea e cementária. Histomicrobiologicamente, no GC verificou-se elevada incidência de vários morfotipos microbianos em todos os sítios do SCR, com biofilmes na RP, enquanto o grupo experimental apresentou menor padrão de infecção do SCR e significativa redução da infecção extra-radicular.
Portanto, o tratamento realizado apresentou satisfatória atividade anti-séptica e reparadora, com promissoras perspectivas sobre esta medicação intracanal.
FC005
Laser Doppler como meio diagnóstico para vitalidade pulpar – estabelecimento de parâmetros de leitura
NOGUEIRA, A. L. F.*, NOGUEIRA, G. C., EDUARDO, F. T. O. P., LAGE-MARQUES, J. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: farnezi@usp.br
A fase de diagnóstico, início do tratamento endodôntico, está intimamente relacionada ao prognóstico do tratamento. Pacientes portadores de dentes com rizogênese incompleta ou que sofreram trauma dental apresentam ausência de respostas específicas e dificultam o diagnóstico, exigindo muitas vezes acompanhamento do caso por longos períodos. A fluxometria laser Doppler tem sido sugerida como um método alternativo para o diagnóstico de vitalidade pulpar em dentes humanos, por apresentar as vantagens de um teste não-invasivo, por não oferecer riscos aos pacientes, por medir fluxo sanguíneo pulpar e por apresentar potencial superior de confiabilidade. O presente estudo teve o objetivo de estabelecer parâmetros de utilização desta nova tecnologia, além de novos critérios para a análise de resultados. Os grupos experimentais foram compostos por 18 pacientes e os resultados analisados por meio do estabelecimento de variação percentual de fluxo entre dente vital e não-vital. O valor médio da variação de fluxo para os dentes vitais foi de 92,01% e para os dentes desvitalizados 35,52% o que mostra diferenças significativas entre os resultados experimentais dos grupos avaliados. Testes de sensibilidade e especificidade iguais a 1 significam que o método classificou corretamente todos os espécimes envolvidos.
Os dados obtidos permitiram concluir que a fluxometria laser Doppler forneceu resultados confiáveis nas diferentes situações clínicas utilizadas, e que o protocolo elaborado apresenta condições de resultados aplicáveis em situações clínicas, além de ser passível de reprodução. (Agradecimento à FAPESP, processo nº 00/14817-9. )
FC006
Análise da reparação óssea periapical pós-tratamento endodôntico, tendo como variável a irradiação intracanal com Nd:YAG
ARAKI, A. T.*, LAGE-MARQUES, J. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: a_araki@uol.com.br
Com vistas a estudar o sucesso do tratamento endodôntico foram selecionados pacientes (20) portadores de rarefação óssea periapical discernível em radiografia e submetidos ao preparo químico-cirúrgico. Os pacientes foram divididos em 2 grupos experimentais: GI - tratamento tradicional e GII - tratamento tradicional associado à aplicação de laser de Nd:YAG intracanal (141,64 J/cm2, 1,5 W, 15 Hz, 2 mm/s, 4 vezes, movimento ápico-cervical). Todos os canais foram mantidos com o hidróxido de cálcio veiculado em PRP entre a primeira e segunda sessão, transcorrendo o período de 15 dias. Ao logo dos tempos experimentais (inicial, final, 3 meses e 6 meses) foram obtidas imagens pelo método de radiografia digital direta. A análise das imagens foi realizada no programa Leica QWIN Q550IW, que calculou a área da lesão. Foi realizada também análise complementar dos perfis dos níveis de tons de cinza, no intuito de ilustrar a dinâmica do processo de reparação.
Com base nos dados obtidos e a análise estatística executada, foi possível concluir que os procedimentos endodônticos realizados nos pacientes do GI e GII resultaram em reparação de 100% dos tratamentos. Os pacientes pertencentes ao GII (irradiação intracanal) apresentaram no tempo experimental de seis meses um desvio padrão menor representando menor variação e, portanto uma ocorrência de reparação mais homogênea, e apresentaram também resultados de reparação óssea periapical com diferenças estatisticamente significativas a 5% em relação ao GI (tratamento tradicional).
FC007
Avaliação de materiais restauradores em cavidades retrógradas preparadas com pontas ultra-sônicas
GONDIM-JUNIOR, E.*, ZAIA, A. A., GOMES, B. P. F. A., FERRAZ, C. C. R., TEIXEIRA, F. B., SOUZA-FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gondimjr@ajato.com.br
A topografia e o selamento marginal de superfícies apicais contendo cavidades retrógradas preparadas com pontas ultra-sônicas foram analisadas antes e depois de seu preenchimento e acabamento com 3 diferentes técnicas. Oitenta e uma cavidades retrógradas preparadas em caninos humanos foram divididas em grupos de 27 cada. As cavidades foram preenchidas com Super-EBA, IRM, ou ProRoot-MTA. Dezoito raízes de cada grupo, além de brunidas receberam um acabamento final com brocas carbide 30 lâminas ou com brocas Zekrya (9 cada). Fotomicrografias das réplicas de cada raiz obtidas com MEV antes e depois do preenchimento das retrocavidades, foram comparadas com um programa de análise de imagens. Os espécimes foram então imersos em uma solução de azul de metileno 2% por 12 horas, triturados e preparados para análise em um espectrofotômetro de absorbância. Os resultados mostraram que a técnica de acabamento não afetou significativamente (p > 0,05) a incidência de fendas nos grupos retrobturados com MTA ou IRM. As obturações retrógradas feitas com Super-EBA e IRM, e acabadas com um brunidor ou com brocas Zekrya apresentaram áreas calculadas das fendas significativamente (p < 0,05) maiores que as retrobturações feitas com MTA. O MTA apresentou uma média de infiltração significativamente (p < 0,05) menor que o Super-EBA e IRM. O fator técnica de acabamento não afetou significativamente (p > 0,05) a incidência de infiltração entre os materiais testados
O acréscimo da quantidade de corante infiltrado está associado com o acréscimo da área de desadaptação das cavidades retrógradas.
FC008
Rastreamento de Enterococcus faecalis in vitro após tratamento endodôntico em sessão única ou em multiplas sessões
VIVACQUA-GOMES, N.*, GURGEL FILHO, E. D., FERRAZ, C. C. R., GOMES, B. P. F. A., BATISTA, F. T., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gomesnilton@yahoo.com
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a sobrevivência de E. faecalis em pré-molares inferiores após tratamento endodôntico em uma ou duas sessões. Após um período de contaminação de 60 dias, os dentes foram instrumentados e os dois grupos teste foram irrigados com clorexidina gel 2% e a seguir divididos nos seguintes grupos: G1: tratamento em sessão única (n = 15), G2: tratamento em duas sessões com uso do hidróxido de cálcio como medicação (14 dias) (n = 15) e três grupos controle, G3: irrigação com clorexidina e obturação após 7 dias em meio de cultura intracanal, G4: irrigação com soro fisiológico e obturação após 7 dias de meio em cultura intracanal e G5: irrigação com soro fisiológico e obturação imediata sem cimento endodôntico. A seguir todos foram selados e encubados por 60 dias. Amostras microbianas foram coletadas durante todos os passos. Após a obturação, as coletas foram feitas com brocas esféricas de diferentes diâmetros, coletando primeiro o material obturador e dentina circundante depois a dentina profunda para a contagem das unidades formadoras de colônias. Os dados foram tabulados e o tese de Kruskal-Wallis foi aplicado (p < 0,05), mostrando que ambos os tratamentos permitiram o crescimento bacteriano em alguns poucos espécimes, sem apresentar diferenças estatísticas entre si.
Nenhum dos dois tratamentos alcançou a completa desinfecção no interior dos túbulos dentinários mesmo com o uso de clorexidina 2% e cimento endodôntico com propriedades antimicrobianas. Porém a falta de uso dessas substâncias permite um crescimento desordenado das bactérias residuais.
FC009
Microbiota de canais radiculares com abscessos periapicais e a suscetibilidade de bactérias anaeróbias prevalentes
SOUSA, E. L. R.*, FERRAZ, C. C. R., GOMES, B. P. F. A., TEIXEIRA, F. B., ZAIA, A. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ezilrolim@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi investigar a composição da microbiota de canais radiculares infectados associados a abscessos periapicais, e avaliar a suscetibilidade de bactérias anaeróbias estritas prevalentes isoladas frente a diversos antibióticos utilizando o E-test e o teste de -lactamase. Amostras microbiológicas foram coletadas de 60 canais radiculares usando pontas de papel estéreis identificadas por métodos padronizados. Das 287 diferentes espécies bacterianas isoladas, 201 eram anaeróbias estritas. As bactérias anaeróbias estritas mais freqüentemente isoladas foram: P. prevotii (22/60), P. micros (19/60), F. necrophorum (19/60), P. intermedia/nigrescens (16/60), F. nucleatum (12/60). Os resultados indicaram predominância de bactérias anaeróbias Gram-positivas. Fusobacterium e Peptostreptococcus foram susceptíveis aos antibióticos benzilpenicilina, amoxicilina, amoxicilina/clavulanato de potássio, clindamicina e cefaclor, no entanto, foram resistentes a azitromicina, eritromicina e metronidazol. Nenhum dos microrganismos testados produziu -lactamase.
Conclui-se que houve predominância de bactérias anaeróbias Gram-positivas e a presença de microbiota mista nos canais radiculares infectados associados a abscessos periapicais. Todas as espécies estudadas mostraram suscetibilidade a benzilpenicilina, amoxicilina, amoxicilina/clavulanato de potássio, clindamicina e cefaclor. Nenhum dos microrganismos testados produziu -lactamase. (Apoio FAPESP 00/13683-9, 00/13689-7; CNPq 520277/99-6.)
FC010
Ocorrência de cepas altamente leucotóxicas de Actinobacillus actinomycetemcomitans em pacientes periodontais
TOMAZINHO, P. H.*, MARQUES, M. M., AVILA-CAMPOS, M. J.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: paulotomazinho@uol.com.br
Actinobacillus actinomycetemcomitans é um bacilo Gram-negativo e é considerado como residente na cavidade bucal humana. A leucotoxina é o fator-chave na virulência em A. actinomycetemcomitans a qual destroi células do sistema imune. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência e detectar o promotor ltx com deleção de 530 bp características dos clones altamente leucotóxicas e também seus biotipos. Placa subgengival foi coletada de 50 pacientes com periodontite moderada a avançada e de 50 indivíduos saudáveis. A. actinomycetemcomitans foi identificado por cultura convencional e por PCR utilizando 5 iniciadores para detectar a região promotora do gene ltx. Cepas de referências A. actinomycetemcomitans FDC Y4 e JP2 foram usadas nesse estudo. Por cultura convencional, 9 (18%) dos 50 pacientes com doença periodontal e somente 1 (2%) dos 50 indivíduos saudáveis foram positivos para A. actinomycetemcomitans. PCR detectou 13 cepas altamente leucotóxicas em 91 cepas examinadas. As cepas altamente leucotóxicas mostram a banda característica de 0,5 kb. Teste citotóxico mostrou a atividade leucotóxica sobre células HL-60.
Nossos resultados mostraram que: o biotipo II foi o mais prevalente (63%); não houve relação entre os biotipos e a produção de leucotoxina; cepas altamente leucotóxicas estavam presentes na população estudada.
FC011
Efeito do laser de hélio-neônio na microcirculação sangüínea – estudo in vivo por meio de fluxometria laser Doppler
NÚÑEZ, S. C.*, RIBEIRO, M. S., NOGUEIRA, G. E. C., LAGE-MARQUES, J. L.
Laboratório Experimental de Laser em Odontologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: silvianunez@uol.com.br
A microcirculação sangüínea desempenha função importante no processo de reparação tecidual e na melhora dos processos álgicos, podendo aumentar a oxigenação dos tecidos, e acelerar a retirada de produtos metabólicos. A terapia laser em baixa intensidade é utilizada para promover melhora no processo de reparação tecidual e na obtenção de efeitos analgésicos, sendo esses efeitos associados, a possível aumento do suprimento sangüíneo das áreas irradiadas. O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio da fluxometria laser Doppler, os efeitos provocados pela radiação emitida por um laser de He-Ne ( = 632,8 nm) na microcirculação durante o processo de reparação tecidual. Para esta finalidade foram selecionados 15 ratos machos que receberam uma lesão provocada por nitrogênio líquido aplicado sobre a região dorsal, sendo o fluxo sangüíneo desta área avaliado em diferentes momentos durante 21 dias. Devido à emissão de radiação pelo fluxômetro um grupo controle foi instituído para a avaliação de possíveis efeitos causados por esta radiação. Para a avaliação dos efeitos do laser de He-Ne foi utilizada dose de 1,15 J/cm2, com intensidade de 6 mW/cm2. Os resultados obtidos demonstram alterações de fluxo provocadas pela lesão e conseqüente resposta inflamatória. Não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos estudados.
Pela observação dos resultados obtidos, a radiação proveniente do laser de He-Ne não afeta a microcirculação imediatamente após a irradiação porém sugere a ocorrência de um estímulo angiogênico no tecido de granulação durante o processo de reparação tecidual. (Apoio: FAPESP, processo nº 00/14817-9.) 
FC012
A compreensão dos pesquisadores da Odontologia sobre ética em pesquisa com seres humanos
MELO, L. M. C.*, RAMOS, D. L. P.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: lumelo@usp.br
Episódios de abusos em experimentação com seres humanos em todo o mundo sugeriram organizações mais eficazes do Estado e da sociedade em geral no controle e orientações éticas nas pesquisas. No Brasil, com a Resolução nº 196/96, são instaurados os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e as pesquisas com seres humanos são amplamente discutidas e refletidas no âmbito institucional. Este estudo fundamenta-se na identificação e análise do discurso do pesquisador da Odontologia sobre ética em pesquisa, concepção de sujeito de pesquisa e utilização de questionários e/ou entrevistas. Foi empregado o método qualitativo de pesquisa, utilizando a técnica de análise de conteúdo como instrumento mediador para interpretação dos discursos sendo entrevistados 28 pesquisadores.
Concluiu-se que: 1- Nas pesquisas da Odontologia usualmente são envolvidos pacientes. 2- O pesquisador concebe a Resolução nº 196/96 em diferentes papéis: o regulador, o educativo e o restritivo. 3- O conhecimento desta normativa brasileira é fundamental para auxiliar o pesquisador na avaliação e conduta ética de suas pesquisas. 4- Para uma maior compreensão mútua, entre pesquisador e CEP, é necessário um esforço bilateral de aproximação. 5- O uso das técnicas, questionários e entrevistas é freqüentemente compreendido como método que não ocasiona risco ao sujeito participante. 6- A compreensão de ética em pesquisa é determinada pelo contexto social em que o pesquisador está situado; sua visão sobre ética está associada com o entendimento que se tem sobre o mundo, a sociedade, o homem e os valores.
FC013
Avaliação histopatológica e atividade quimiotática in vitro da pasta Guedes-Pinto e hidróxido de cálcio
SANTOS, E. M.*, NUNES, F. D., ARAÚJO, V. C., GUEDES-PINTO, A. C.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO. E-mail: morticia@osite.com.br
O presente trabalho teve o propósito de avaliar histopatologicamente a reação subcutânea de ratos submetidos à utilização da pasta Guedes-Pinto e do hidróxido de cálcio, bem como avaliar a atividade quimiotática para macrófagos in vitro dos referidos medicamentos. O trabalho foi dividido em duas etapas: estudo in vivo, no qual avaliou-se a reação da região subcutânea de ratos aos materiais testados, e obteve-se linhagem celular de macrófago; e estudos in vitro, nos quais avaliou-se a capacidade quimioatrativa destes materiais, utilizando-se testes de aderência ao substrato, e testes de invasão celular com macrófagos cultivados em cultura. Após caracterização da linhagem, executou-se os estudos in vitro. Para o teste de aderência ao substrato, foram utilizados macrófagos cultivados em cultura, colocados em tubos Eppendorf, e os índices de aderência foram obtidos em triplicata. Para os ensaios de invasão celular, foram utilizadas câmaras bipartite Transwell, nos períodos de 1, 2 e 3 horas. Referente à análise histopatológica do subcutâneo de ratos, observou-se que a pasta Guedes-Pinto demonstrou resposta inflamatória moderada comparada ao hidróxido de cálcio, com predominância celular de macrófagos. Nos testes da capacidade de aderência ao substrato e de ensaios de invasividade a pasta Guedes-Pinto mostrou maior poder quimioatrativo para os macrófagos em cultura do que o hidróxido de cálcio.
Este trabalho nos permitiu concluir que a pasta Guedes-Pinto é mais quimioatrativa para macrófagos em testes in vitro e provoca menor reação histológica no subcutâneo de ratos.
FC014
Aceitação dos pais quanto às técnicas de contenção utilizadas em crianças com deficiência mental
OLIVEIRA, A. C. B.*, PAIVA, S. M., PORDEUS, I. A.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: anacristina14@hotmail.com
A fim de analisar a aceitação dos pais quanto às técnicas de contenção utilizadas em portadores de deficiência mental, durante o atendimento odontopediátrico, foram pesquisados 209 pais de crianças com idade inferior a 15 anos, da APAE de Belo Horizonte-MG e de Lagoa da Prata-MG. Após assinatura do termo de consentimento, cada participante respondeu uma entrevista. Em seguida, todos assistiram um vídeo exibindo as técnicas de contenção física (ativa e passiva), sedação e anestesia geral. Marcaram, em um diagrama, se aceitavam ou não o uso das técnicas. Este estudo foi aprovado pelo COEP/UFMG e os dados analisados pelo teste 2 e razão das chances. Houve diferença significativa entre a aceitação dos pais sobre cada uma das técnicas (p = 0,000). Através da razão das chances, o participante com maior chance de aceitar a contenção ativa tem 36 anos de idade ou mais, é pai ou mãe da criança, está na classe econômica menos favorecida e possui até média escolaridade. Seu filho está na faixa etária de 10 a 14 anos. Os pais com maior chance de aceitar a contenção passiva são aqueles cuja criança está na faixa etária de nove meses a quatro anos e possui experiência com contenção física. Nenhuma variável determinou o perfil dos pais com maior chance de aceitar a sedação. O participante com maior chance de aceitar a anestesia geral é aquele cuja criança está na faixa etária de 10 a 14 anos e possui experiência com anestesia geral.
Diferentes fatores influenciaram a aceitação dos pais quanto ao uso das técnicas, sendo essencial considerar a opinião dos mesmos.
FC015
Relação entre resistência à abrasão e dureza de ligas odontológicas de metais básicos para coroa metalocerâmica
BARROS, C.*, BEZZON, O. L., ROLLO, J. M. D. A., LORENZO, P. L.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: celsodebarro64@bol.com.br
A alta resistência ao desgaste das ligas de metais básicos, caracterizada pela dificuldade de acabamento e polimento, têm sido, geralmente, associada à dureza. A proposta deste estudo foi avaliar resistência à abrasão e dureza de seis ligas (4 Ni-Cr, 1 Co-Cr e 1 Ti comercialmente puro – 99,5% Ti) para uso com cerâmica. A resistência à abrasão foi determinada pela perda de peso das ligas ao longo de 4 etapas de 200 ciclos de abrasão. A dureza Rockwell 30 N foi avaliada nos mesmos períodos. Os dados foram analisados com nível de significância p = 0,05. A maior perda de peso foi apresentada pela liga Neochrom, esta sendo de maior dureza que a liga Wiron 99 que, apesar do seu menor valor de dureza em relação às outras ligas estudadas, teve perda de peso semelhante à das ligas Vera Bond, New Ceram e Vera Bond 2. A perda de peso da liga Rematitan foi menor que a de todas as ligas estudadas e sua dureza foi menor que a das ligas New Ceram, Vera Bond e Vera Bond 2. A análise metalográfica revelou particularidades que podem ter sido determinantes para as taxas de desgaste de cada material. Com exceção da liga Rematitan, não houve mudanças metalográficas das ligas avaliadas durante as etapas de abrasão.
Concluímos que relacionar valores de dureza com maior ou menor resistência à abrasão de ligas de metais básicos para uso com cerâmica pode incorrer num conceito errôneo.
FC016
Resistência ao cisalhamento em dentina humana: remoção do colágeno com hipoclorito de sódio ou adesivo autocondicionante
PUCCI, C. R.*, ARAÚJO, M. A. M.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: crpucci@ig.com.br
Este estudo avaliou comparativamente, in vitro, a resistência adesiva ao cisalhamento de sistemas adesivos convencionais com e sem a remoção do colágeno com hipoclorito de sódio (NaClO) a 10% e adesivos autocondicionantes. 48 molares humanos foram seccionados em duas metades, vestibular e lingual, posteriormente embutidas em resina acrílica e desgastadas até expor a dentina na espessura de 2 mm. A área de adesão foi delimitada em 3 mm de diâmetro. Os espécimes foram divididos em 6 grupos: OBF - adesivo autocondicionante One-Up Bond F (Tokuyama); CSEB - “primer” autocondicionante Clearfil SE Bond (Kuraray); SB - Single Bond (3M); SBMP - Scotchbond Multi-Uso Plus (3M); SBH - após o condicionamento ácido foi utilizado o NaClO a 10% (AD Gel-Kuraray) durante um minuto e em seguida utilizado o SB; SBMPH - após o condicionamento ácido foi utilizado o NaClO a 10% (AD Gel - Kuraray) durante 1 minuto e, em seguida, utilizado o SBMP. A resina composta Z100 (3M) foi inserida pela técnica incremental, em matriz metálica, sobre a área preparada. O teste de cisalhamento foi realizado em uma máquina Instron Universal à velocidade de 0,5 mm/min. As superfícies fraturadas foram analisadas em estereomicroscópio (Carl Zeiss). Após análise estatística (ANOVA e Tukey), os valores médios, em MPa, foram: CSEB - 24,362; SB - 20,956; SBH - 17,825; OBF - 17,355; SBMP - 17,218; SBMPH - 14,169.
Concluímos que o adesivo CSEB apresentou resistência adesiva significativamente maior que os adesivos OBF, SBMP. A utilização do NaClO não melhorou significativamente a resistência adesiva nos sistemas adesivos convencionais. (Apoio: CAPES.)
FC017
Avaliação do clareamento exógeno sobre a dentina comparando a técnica por ativação química com a técnica por ativação pelo laser de diodo
CARVALHO, B. C. F.*, COURROL, L. C., CARVALHO, E. M. O. F., LAGE-MARQUES, J. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: bcfc@alfenas.psi.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do clareamento exógeno sobre a dentina, avaliando a profundidade de penetração, observando duas técnicas: a técnica de clareamento caseiro empregando moldeira individual com peróxido de carbamida a 16% e a técnica de clareamento com peróxido de hidrogênio ativado por laser de diodo ( = 808 nm, P = 1,5 W, fibra de 600 m de diâmetro). Foram utilizados 30 dentes caninos humanos obtidos no Banco de Dentes da Efoa/Ceufe, distribuídos aleatoriamente entre 3 grupos: controle, grupo laser e grupo peróxido. O grupo laser recebeu 2 aplicações de clareamento com intervalo de 15 dias, sendo que cada uma consistiu de 3 de aplicações de 30 segundos, com varredura, pela fibra do laser, no sentido cérvico-incisal, mésio-distal e circular. O grupo peróxido recebeu 28 aplicações de peróxido de carbamida a 16% por um período de 4 horas/dia. Todos os dentes foram mantidos em câmara úmida durante o experimento. A avaliação da mudança de cor foi realizada obtendo as imagens individuais das amostras de fotografia digital seguida de leitura da cor por um programa de tratamento de imagens utilizando o sistema RGB K. Os tempos experimentais de leitura foram: antes, ao término do clareamento e com 15 dias após o clareamento. Os valores obtidos de K, numa média de 50% para cada grupo, mantiveram-se sem alteração no grupo controle e laser, e variaram para 35% no grupo peróxido, que indica o clareamento da dentina.
Com base na metodologia aplicada foi possível  concluir que o clareamento exógeno com peróxido de hidrogênio a 35% ativado por laser de diodo não proporcionou alteração da cor da dentina enquanto que o clareamento exógeno com peróxido de carbamida a 16% clareou a dentina.
FC018
Morfologia superficial do esmalte após a irradiação do laser Er,Cr:YSGG com baixas fluências
ANA, P. A.*, BLAY, A., BLAY, C. C., EDUARDO, C. P., ZEZELL, D. M.
Centro de Lasers e Aplicações - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: paana@usp.br
As características físicas e químicas da superfície do esmalte são modificadas com a irradiação laser e estas modificações podem propiciar um aumento da resistência à cárie dental. O propósito deste estudo foi comparar os efeitos da irradiação do laser Er,Cr:YSGG em baixas fluências (densidades de energia), com ou sem spray de água, na morfologia superficial do esmalte. Seis dentes bovinos recém-extraídos foram selecionados e divididos em quatro partes. A primeira parte de cada dente foi utilizada como controle, sendo que as demais partes foram divididas de acordo com as seguintes condições de irradiação: 2,8 J/cm2 sem spray de água; 2,8 J/cm2 com 30% de água; 5,6 J/cm2 sem spray de água; 5,6 J/cm2 com 30% sem água; 5,6 J/cm2 com 60% de água; 5,6 J/cm2 com 80% de água; 8,5 J/cm2 sem spray de água; 8,5 J/cm2 com 30% de água e 8,5 J/cm2 com 60% de água. Após os tratamentos, os dentes foram preparados para observação em microscopia eletrônica de varredura e análise por EDX. Os resultados do presente estudo mostraram ablação em todas as amostras e, em alguns parâmetros de irradiação, pôde ser observada fusão superficial do esmalte. A análise por EDX demonstrou que não houve um aumento estatisticamente significante na proporção entre as concentrações de cálcio e fosfato. 
Pode-se concluir que a irradiação laser do esmalte em baixas fluências produz ablação do esmalte e que, sem o spray de água, o laser Er,Cr:YSGG pode produzir algumas áreas de fusão somadas ao aumento da temperatura. (Este estudo foi suportado pelo PROCAD-FAPESP e CNPq. )
FC019
Análise da adaptação marginal de cilindros protéticos para implantes após sobrefundição com diferentes ligas metálicas
HENNRICH, V.*, FRASCA, L. C. F.
Prótese - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: vivihen@uol.com.br
Nas restaurações protéticas sobre implantes, a discrepância marginal entre o intermediário e o componente protético tem sido questionada como sendo um importante fator na transferência de estresse, na biomecânica do sistema de implantes, na ocorrência de complicações, assim como na resposta dos tecidos gengivais na interface intermediário/prótese. O presente trabalho propôs-se a avaliar as alterações produzidas pelo uso de duas ligas metálicas, submetidas à diferentes técnicas de fundição, na discrepância marginal do cilindro protético de ouro em relação ao intermediário (pilar Multi-Unit). Foram selecionados 20 cilindros de ouro, divididos em quatro grupos de 5: Grupo 1- liga de níquel-cromo e fundição a maçarico ; Grupo 2 - liga de níquel-cromo e fundição por indução; Grupo 3 - liga de ouro e fundição por indução; Grupo 4 - liga de ouro e fundição a maçarico. A discrepância marginal vertical e horizontal entre intermediário/cilindro de ouro foi analisada em microscopia eletrônica de varredura (MEV) em seis pontos de leitura para cada cilindro. Cada ponto foi lido três vezes, estabelecendo-se a média entre eles. Os resultados foram submetidos à análise de variância a 5% de significância. 
A metodologia aplicada no presente trabalho permite concluir que sobrefundições de cilindros de ouro para prótese sobre implantes, utilizando ligas de níquel-cromo e de ouro, através de diferentes técnicas de fundição, mostram comportamento similar quanto à integridade da interface intermediário/cilindro de ouro.
FC020
Método molecular para detecção precoce do câncer bucal: hipermetilação do gene p16 em mucosa oral de indivíduos fumantes
ZEIDLER, S. V. V.*, BIRMAN, E. G., NAGAI, M. A.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ventorin@usp.br
O carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço é a sexta neoplasia maligna mais freqüente no mundo. A tumorigênese deste carcinoma tem sido associada a uma série de carcinógenos exógenos, destacando-se entre eles, o tabaco. O gene p16 controla negativamente a progressão do ciclo celular nas fases G1/S, sendo uma das formas de silenciamento deste gene a hipermetilação da região promotora, podendo levar a uma inativação na sua transcrição, contribuindo para o desenvolvimento tumoral. O objetivo deste trabalho foi avaliar um método de diagnóstico precoce do câncer bucal, através da análise do estado de metilação do gene p16, utilizando DNA de células epiteliais provenientes de indivíduos tabagistas, com risco de desenvolver o câncer bucal, porém sem evidência clínica de neoplasias. Para detectar metilação em ilhas CpG localizadas no éxon 1 do gene p16 foi utilizada a técnica de digestão do DNA genômico com enzimas de restrição sensíveis à metilação e amplificação por PCR. Hipermetilação em ilhas CpG do gene p16 foi observada em 14,5% das amostras analisadas.
Estes dados nos levam a considerar a importância da análise do estado de metilação do gene p16 como um marcador dos estágios iniciais da tumorigênese, o que poderá, futuramente, ser utilizado como um método eficiente e rápido de detecção precoce de alterações moleculares iniciais na tumorigênese do câncer bucal em população de risco. (Apoio: FAPESP.)
FC021
Interpretação de lesõs radiolúcidas uniloculares mandibulares por meio das técnicas radiográficas convencional e digital
RAITZ, R.*, CORREA, L., CURI, M. M., DIB, L. L., FENYO-PEREIRA, M.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: rraitz@apcd.org.br
Dentre as lesões radiolúcidas uniloculares mandibulares destacam-se: ameloblastoma, queratocisto, cisto dentígero e cisto ósseo traumático. Com o intuito de se verificar as diferenças e semelhanças no processo diagnóstico de tais lesões, foram selecionadas 6 radiografias panorâmicas de cada entidade dos arquivos do Hospital A. C. Camargo. Estas foram escaneadas e trabalhadas no sistema Trophy. A avaliação dessas imagens ocorreu primeiramente em 2 momentos (análise das radiografias convencionais e depois das mesmas imagens digitalizadas) por 3 especialistas de áreas afins (Patologia, Semiologia, Radiologia e Cirurgia). Os diagnósticos e os critérios para tal foram analisados em todas as situações. O método estatístico de kappa demonstrou alto índice de concordância dos resultados pelos 2 métodos radiográficos, ou seja, os examinadores geralmente acertam ou erram os diagnósticos de cada caso em ambos os métodos. Pelo levantamento dos critérios utilizados pelos especialistas para a escolha do diagnóstico, observou-se que apesar da riqueza de informações que possuem, os mesmos não as aplicam corretamente. A partir de tais critérios foi possível enumerar uma lista de critérios definitivos e aplicá-los a 3 dentistas inexperientes que interpretaram as mesmas imagens pelo método convencional e conseguiram melhora de 13% em relação aos especialistas.
Dessa forma concluímos que a probabilidade de acerto do diagnóstico não depende do tipo de lesão, do método radiográfico ou da especialidade. Mas é possível melhorar a precisão diagnóstica pela organização de idéias e metodologia de observação.
FC022
Estudo radiográfico e histológico de enxerto de osso bovino tipo “cone alveolar” em alvéolos dentários de humanos
ROSSI, R.*, MIRANDA, S. L., WEINFELD, I., VILLA, N.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: remo@apcd.org.br
O presente estudo visa avaliar a eficácia do osso bovino tipo “cone alveolar” na estimulação da neoformação óssea em alvéolos dentários. Selecionamos dez pacientes, de ambos os sexos, idades entre 29 e 42 anos, e pelo menos um dente unirradicular com indicação de exodontia, sendo submetidos a enxertia nos alvéolos envolvidos. Realizou-se dois tipos de avaliações radiográficas da região enxertada: mensuração entre dois pontos determinados e histograma dos valores da densidade óptica de uma área previamente escolhida, nos períodos imediatamente após a exodontia, após a colocação do enxerto e a partir daí uma a cada mês até completar seis meses. Decorrido este período todos os alvéolos foram reabertos e o conteúdo da porção central colhido para ser submetido a estudo histológico. O exame radiográfico, estatisticamente, demonstrou que, em relação à altura do alvéolo, não houve diferença significante entre os períodos estudados. Quanto à densidade óptica, a análise estatística, mostrou aumento significante no número de pixels a partir do pós-imediato que perdurou até 90 dias, período a partir do qual, os valores foram decrescendo, até o final do experimento. Histologicamente, observamos a presença da matriz óssea bovina, não sendo identificadas células ósseas ou presença de vasos sangüíneos.
Concluímos que no período de seis meses a matriz mineral bovina apresenta-se sem vitalidade, radiograficamente sua densidade óptica não comprova a neoformação óssea, todavia através de mensuração entre dois pontos, não ocorre reabsorção óssea alveolar significante.
FC023
Efeitos clínicos/microbiológicos da terapia periodontal associada ao metronidazol e profilaxia profissional periódica
COSTINHA, L. H. A. C.*, DAVILA, G., LEÃO, A., GONÇALVES, A., UZEDA, C., HAFFAJEE, M., SOCRANSKY, A. D., FERES, M.
Clínica - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: mauriciocostinha@uol.com.br
Objetivamos avaliar efeitos clínicos e microbiológicos da raspagem e alisamento radicular (RAR) somente ou associada ao metronidazol (M) e/ou à profilaxia profissional periódica (PPP) em indivíduos com periodontite crônica. Distribuídos 44 indivíduos em 4 grupos terapêuticos: controle (C) que recebeu RAR e placebo (P) e três grupos testes (T1, T2 e T3): T1: RAR + M (400 mg, 3 dia/10 dias); T2: RAR, P, PPP 3 meses; T3: RAR, PPP, M. Todos apresentavam no mínimo 20 dentes e pelo menos 8 dentes apresentando pelo menos 1 sítio com profundidade de bolsa à sondagem entre 6 e 10 mm. Amostras de placa subgengival foram obtidas de 7 sítios por indivíduo antes da terapia periodontal e 3, 6 e 12 meses após. A presença de 39 espécies subgengivais foi determinada por sondas de DNA e “Checkerboard DNA-DNA hybridization”. Todos os parâmetros clínicos nas categorias de bolsas profundas (> 6 mm) e intermediárias (4-6 mm) foram significantemente reduzidos ao longo do experimento. O grupo T3 mostrou as maiores reduções nas médias de PBS e NCI seguido do grupo T1, T2 e C. Os níveis da maioria das espécies reduziu após os tratamentos. Aos 6 e 12 meses pode-se notar recolonização de algumas espécies. O grupo T3 sofreu uma menor recolonização. Por outro lado os patógenos do complexo vermelho sofreram redução significativa após 3 meses e mantiveram-se em níveis e proporções baixos 12 meses após.
Associação das 3 terapias levou a resultados clínicos e microbiológicos extremamente satisfatórios, revelando um efeito aditivo entre as terapias empregadas neste estudo.
FC024
Estudo clínico controlado do efeito da proteína da matriz do esmalte no tratamento de defeitos infra-ósseos
CHAMBRONE, D.*, CONDE, M., PASIN, I. M., PANNUTI, C., LIMA, L. A. P. A.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: danielachambrone@bol.com.br
O propósito deste estudo foi comparar o tratamento de defeitos infra-ósseos de 2 ou 3 paredes com proteína da matriz do esmalte (PME) ou apenas desbridamento com retalho de espessura total (RET). Participaram 13 pacientes saudáveis apresentando periodontite crônica e 1 ou mais defeitos infra-ósseos, totalizando 30 defeitos tratados aleatoriamente com PME ou RET. Após os procedimentos básicos os parâmetros clínicos foram coletados antes das cirurgias “baseline”. A técnica cirúrgica consistiu em deslocamento de um retalho de espessura total, remoção do tecido de granulação, desbridamento da região com instrumentos manuais (curetas), limpeza da região, tratamento químico da superfície radicular somente no grupo PME com EDTA 24% por 2 min, lavado, seco, aplicado a PME e suturado. Após 6 meses o grupo tratado com PME mostrou uma redução média de profundidade clínica de sondagem (PCS) de 6,13 1,13 mm para 2,47 1,13 mm (p < 0,0001) enquanto RET reduziu de 6,29 1,07 mm para 1,93 0,92 mm (p < 0,0001). O ganho de nível clínico de inserção relativo (NCIR) foi em média de 13,07 1,83 mm para 10,67 2,02 mm (p < 0,0001) no PME e variou de 12,50 1,83 mm para 10,71 2,09 (p < 0,005) no RET. Ambos os tratamentos resultaram numa significante melhora em relação ao “baseline”, entretanto não houve superioridade estatística entre os grupos. 
O tratamento de defeitos infra-ósseos de 2 e 3 paredes com retalho de espessura total para desbridamento leva a uma significante melhora dos parâmetros clínicos investigados, independente do uso da proteína da matriz do esmalte. (Apoio financeiro da FAPESP nº projeto 00/12285-0.)

FC025
Ação do laser de Er:YAG e de diodo na adesão de elementos sanguíneos e na morfologia de superfícies radiculares
THEODORO, L. H.*, SAMPAIO, J. E. C., HAYPEK, P., GARCIA, V. G.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: lethodoro@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro, a adesão de elementos sanguíneos em superfícies radiculares irradiadas com laser de Er:YAG (2,94 m) e de diodo (808 nm) e o efeito da irradiação na superfície. Foram obtidas 120 amostras de dentes humanos, divididas em 6 grupos com 20 amostras. O G1 (controle) não recebeu tratamento; G2- EDTA 24%; G3- laser de Er:YAG (7,6 J/cm2); G4- laser de Er:YAG (12,9 J/cm2); G5- laser de diodo (90 J/cm2); G6- laser de diodo (108 J/cm2). Após os tratamentos, em 10 amostras de cada grupo foi depositado imediatamente a sua punção, tecido sanguíneo humano, e 10 amostras de cada grupo não receberam tal tratamento. Após processamento as amostras foram analisadas através de microscopia eletrônica de varredura. As fotomicrografias foram avaliadas através de índices: adesão de elementos sanguíneos e de morfologia da superfície radicular e os dados enviados para análise estatística (Kruskal-Wallis, p < 0,05). Com relação a adesão de elementos sanguíneos não houve diferenças estatisticamente significante entre o G1 e os G3 e G4 (p = 0,7733 e 0,7831), o G5 mostrou-se menos efetivo que o G1 (p = 0,0305) e o G2 foi o menos efetivo de todos. Com relação a morfologia da superfície radicular houve diferenças significantes entre o controle e G3 e G4 (p = 0,0001) e entre o grupo G5 (p = 0,0259).
Nenhum tratamento aumentou significantemente a adesão de elementos sanguíneos, quando comparado ao controle; o EDTA e o laser de diodo em um dos parâmetros inibiu a adesão e o laser de Er:YAG promoveu alterações morfológicas na superfície.

