 H001
A importância de TGF1 e BMP2 no processo de diferenciação celular durante a expansão da sutura palatina mediana
KOBAYASHI, E. T.*, MIYAZAKI, Y., SHIBATA, M., SAKAI, E., KATO, Y., SAKAI, H.
Odontologia - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ. E-mail: etk_2100@onda.com.br
A aplicação da força expansora na sutura palatina mediana induz à substituição de tecido cartilaginoso por osso, por um processo de proliferação e diferenciação celular. A força expansora pode ativar a expressão de genes responsáveis pelo “stress” nas células progenitoras e estimular a produção de citocinas com atividade osteoindutiva, tais como TGF1 e BMP2. O objetivo deste trabalho é determinar o papel destas citocinas, no processo de diferenciação celular durante a expansão da sutura palatina mediana. Com esta finalidade, foi utilizado um aparelho ortodôntico retangular feito com fio .014 Ni-Cr, instalado entre os molares superior direito e esquerdo em ratos com quatro semanas (machos, Wistar). A força expansora inicial foi de 50 g. Grupos controle e experimental foram sacrificados nos dias 0, 2, e 5. Os cortes orais foram obtidos na espessura de 6 m e submetidos à técnica de hibridização in situ. Depois de dois dias, as células osteocondroprogenitoras, distribuídas ao longo do lado lateral interno do tecido cartilaginoso, exibiram altos níveis de transcrição de TGF1 e BMP2. Na mesma área, foram detectados imunorreatividade para osteocalcina, indicando o início da formação óssea. No quinto dia, os níveis de transcrição para TGF1 e BMP2 foram observados em osteócitos e células osteoblásticas, na superfície do osso novo formado.
Conclui-se que a expansão da sutura palatina mediana induz à diferenciação de células osteocondroprogenitoras em osteoblastos, estimuladas pela produção de citocinas, como TGF1 e BMP2.
 H002
Lipoteichoic acid up-regulates VEGF expression in macrophages and pulp cells
TELLES, P. D. S.*, MACHADO, M. A. A. M., HANKS, C., NOR, J. E.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: p-telles@uol.com.br
The objective was to investigate if lipoteichoic acid (LTA) regulates expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in pulp cells or macrophages and to evaluate if LTA causes cell death in these cells. We stimulated mouse odontoblast-like cells (MDPC-23), undifferentiated pulp cells (OD-21), gingival fibroblasts or macrophages with 0-80 g/ml S. sanguis or S. mutans LTA, and evaluated VEGF expression by ELISA and RT-PCR. We performed Trypan Blue Exclusion Assay, Flow Cytometry Assay, Cell Cycle analyses and evaluated if the cells had died as a consequence of necrosis or apoptosis. Statistical analyses by one-way ANOVA and Student’s t-tests at p  0.05. LTA induced up to 9-fold increase in VEGF protein expression in macrophages, 2.4-fold increase in MDPC-23 and 1.6-fold increase in OD-21 as compared to controls. In contrast, LTA did not induce VEGF expression in gingival fibroblasts. VEGF mRNA expression remained constant upon exposure to LTA, which suggests that VEGF regulation in these cells is primarily post-transcriptional. LTA did not cause significant cell death at the concentrations used here. MDPC-23 was the only cell population that showed an increase in the proportion of apoptotic cells upon exposure to LTA, as compared to controls.
Streptococcal LTA induces VEGF up-regulation in macrophages and pulp cells, and increase in apoptosis of odontoblast-like cells. This work constitutes the first demonstration that LTA is sufficient to induce expression of a pro-angiogenic factor. Supported by grant no. 0858/01-3 from CAPES (to P.T.) and by start-up funds from Department of Cariology, Restorative Sciences, and Endodontics, University of Michigan School of Dentistry (to J.N.)
 H003
Ação antimicrobiana de bacteriófagos em dentina humana infectada por Enterococccus faecalis
PAISANO, A. F.*, CAI, S., SPIRA, B., BOMBANA, A. C.
Pós-Graduação em odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: apaisano@terra.com.br
O uso de medicações para o controle do processo infeccioso, principalmente nos casos em que há presença de bactérias resistentes às manobras de desinfecção, tem sido alvo de muitas pesquisas. A proposta deste estudo foi avaliar, in vitro, o efeito antimicrobiano de bacteriófagos específicos diante de Enterococcus faecalis. Foram utilizadas 20 raízes de dentes humanos unirradiculares. Os espécimes foram esterilizados e infectados com uma suspensão de Enterococcus faecalis ATCC 29212. Em três grupos, foi empregada uma suspensão do vírus obedecendo as seguintes proporções bactéria-fago: Grupo I - 1:1; Grupo II - 1:10; Grupo III - 10:1. Um quarto grupo foi inoculado com a cultura de microrganismos e mantido a 37C por 24 horas. Decorrido este período, os espécimes desse grupo foram inoculados com meio de cultura LB diariamente, durante seis dias, com o propósito de manter condições apropriadas para a penetração das bactérias no interior dos túbulos dentinários. Em seguida, esses espécimes foram inoculados com suspensão de fagos e novamente incubados a 37C por 24 horas. Foram feitos controles positivos e negativos para cada grupo. Diluições seriadas e semeadura foram feitas em triplicata. No Grupo IV, todos os espécimes foram inoculados novamente com meio de cultura LB, e uma nova semeadura foi realizada após 24 e 48 horas de incubação. Os resultados mostraram 98,7 a 100% de redução do crescimento bacteriano nos espécimes que receberam a suspensão de fagos.
Diante desses resultados, conclui-se que os bacteriófagos foram eficazes na eliminação do microrganismo teste.
 H004
Efetividade de soluções irrigadoras e de medicações intracanal na eliminação de Candida albicans e Enterococcus faecalis
MENEZES, M. M.*, VALERA, M. C., JORGE, A. O. C., ITO, C. Y. K., MANCINI, M. N. G.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: mamaciel2000@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a efetividade do hipoclorito de sódio (NaOCl), da clorexidina (CLX) e de cinco medicamentos na eliminação de microrganismos do canal radicular. Foram utilizados 96 dentes humanos unirradiculares que após secção da coroa, instrumentação inicial, impermeabilização externa e esterilização, foram contaminados com Candida albicans e Enterococcus faecalis e incubados a 37  1ºC por 7 dias. Os grupos foram divididos conforme solução irrigadora ou medicação intracanal a ser avaliada: grupo 1- solução fisiológica estéril (SFE) e pasta de hidróxido de cálcio (CaOH2); grupo 2- SFE e paramonoclorofenol canforado (PMCC); grupo 3- SFE e tricresol formalina; grupo 4- SFE e pasta de CaOH2 + PMCC; Grupo 5- SFE e paramonoclofenol furacin; grupo 6- NaOCl 2,5% sem medicação intracanal; grupo 7- CLX 2,0% sem medicação intracanal e grupo 8- SFE sem medicação intracanal (controle). Foram realizadas coletas de amostras microbiológicas e os dados de crescimento bacteriano foram submetidos à análise de variância (ANOVA, p=0,05). Pôde-se observar que para C. albicans os grupos 8 e 3 apresentaram efetividade estatisticamente menor do que os grupos 1, 2, 4 e 5 (kw = 65,241; gl = 7; p = 0,001); para E. faecalis, os grupos 6 e 8 foram estatisticamente menos efetivos do que os grupos 1, 2, 3, 4 e 7 (kw = 61,048; gl = 7; p = 0,001).
Concluiu-se que CaOH2 + PMCC foi a medicação intracanal mais efetiva na eliminação dos microrganismos e que a solução de CLX 2,0% foi mais efetiva contra E. faecalis do que o NaOCl 2,5%. (Apoio: FAPESP 01/11611-3.)
 H005
Análise proteômica do biofilme dental formado na presença de sacarose
LEME, A. F. P.*, BELLATO, C. M., KOO, H., TABCHOURY, C. P. M., CURY, A. A. D. B., CURY, J. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: drila@yahoo.com
Sacarose é considerada o açúcar mais cariogênico pela sua capacidade de modificar a matriz da placa dental formada na sua presença. Proteínas salivares e bacterianas expressas na matriz do biofilme dental formado na presença de sacarose poderiam explicar a sua alta cariogenicidade. Esse estudo comparou o perfil protéico da matriz do biofilme dental formado in situ na presença ou ausência de sacarose, através de eletroforese bidimensional (2D-PAGE). Voluntário utilizou dispositivo palatino contendo 8 blocos de esmalte humano durante 2 fases de 14 dias, para formação e acúmulo bacteriano. Solução de sacarose a 20% ou água deionizada foi gotejada sobre os blocos 8 X/dia e dentifrício fluoretado foi usado 3 X/dia. O biofilme foi coletado e as proteínas da matriz foram extraídas com NaOH 0,1 N contendo EDTA 1 mm. O ponto isoelétrico (pI) das proteínas foi determinado utilizando gradiente de pH entre 3-10, 4-7 e 4,5-5,5, seguido de 2D-PAGE (gradiente de 8-18%). Os géis foram analisados pelo programa Melanie. O perfil protéico da saliva não estimulada também foi avaliado como controle adicional. O experimento foi repetido no mínimo duas vezes e cada amostra avaliada em duplicata. Proteínas foram observadas na faixa de 100 a 10 kDa. Entretanto, os perfis protéicos da saliva e do biofilme formado na ausência de sacarose mostraram um maior número de “spots” protéicos na faixa entre 20 a 10 kDa quando comparados ao perfil protéico do biofilme formado na presença de sacarose.
As proteínas estão sendo seqüenciadas e sua identificação deve contribuir para elucidar a estrutura da matriz da placa dental e explicar a alta cariogenicidade da sacarose. (Apoio: FAPESP - 02/00293-3.)
 H006
Uso de um modelo intrabucal de curta duração para avaliação de materiais odontológicos anticariogênicos
TENUTA, L. M. A.*, RIBEIRO, C. C. C., TAGLIAFERRO, E. P. S., NAPIMOGA, M. H., GONÇALVES, N. C. V., CURY, A. A. D. B., TABCHOURY, C. P. M., CURY, J. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: litenuta@hotmail.com
Considerando que os modelos laboratoriais para avaliação do potencial anticariogênico de materiais que liberam fluoreto (F) não simulam a multifatoriedade da cárie dental e os in situ de longa duração exigem o comprometimento dos voluntários, o objetivo deste estudo, aprovado pelo CEP-FOP, foi testar a aplicabilidade de um modelo in situ de curta duração na avaliação de cimentos de ionômero de vidro (CIV). O delineamento experimental foi duplo-cego, cruzado, com 3 fases. Oito voluntários utilizaram dispositivos palatinos contendo 4 blocos de esmalte restaurados com resina composta (RC - Z250 - controle negativo), ou um CIV convencional (CIV - Ketac-Fil) ou um CIV modificado por resina (CIV - MR - Vitremer). A microdureza de superfície do esmalte (MD) ao lado da restauração foi predeterminada e os blocos foram cobertos por “placa teste” de S. mutans. Após 30 min de uso do dispositivo, os voluntários fizeram um enxágüe bucal por 1 min com solução de sacarose 20%. Após 45 min, a placa foi coletada para análise de F e a MD foi novamente determinada. O F incorporado ao esmalte também foi avaliado. A % de perda de MD (%PD), concentração de F na placa (g/g) e no esmalte (mg/kg) para os grupos RC, CIV e CIV-MR foram, respectivamente (média  dp): % PD: –49,5  9,1a; –6,2  4,2b; –8,3  3,4b; F placa: 3,6  0,4a; 291,9  340,9b; 150,9  217,5b; F esmalte: 112,3  17,1a; 534,2  116,3b; 452,7  77,6b; médias seguidas por letras distintas diferem significantemente (p < 0,05).
Os resultados sugerem que o modelo in situ de curta duração é adequado para avaliação de materiais anticariogênicos que liberam fluoreto.
 H007
Análise da composição química do esmalte dental e a cárie
PEREIRA, R. S.*, BEZERRA, A. C. B., GASPAR, J. C.
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. E-mail: renatasiquieroli@pop.com.br
O propósito deste estudo foi identificar a presença de P, Fe, Mn, Mg, Ca, Sr, Zn, Se e Na na composição química do esmalte de dentes sadios e cariados, visto que esses íons parecem estar relacionados com a doença cárie. Foram utilizados 80 molares decíduos de crianças na faixa etária de três a doze anos de idade, nascidas e residentes no Distrito Federal. Os dentes eram provenientes de exfoliação natural ou extração indicada por razões ortodônticas, e foram divididos em dois grupos: quarenta dentes sadios e quarenta dentes cariados. As amostras foram analisadas por microssonda eletrônica. A análise estatística dos resultados, através do teste t de Student com p  0,05, mostrou que os íons Ca, Se, Mn e Sr são encontrados em maiores concentrações em dentes sadios e os íons Mg e P são encontrados em maior quantidade em dentes cariados. Os íons Na, Fe e Zn não apresentaram diferenças estatisticamente significantes de concentração entre os dois grupos. 
Os resultados permitiram concluir que maiores concentrações de Ca, Sr, Se e Mn podem estar associadas à maior estabilidade da apatita; maiores concentrações de Mg estão presentes em dentes cariados, o que sugere um aumento na solubilidade da apatita; e a maior concentração de P em dentes cariados não permite estabelecer explicações conclusivas quanto à sua influência no estabelecimento da doença cárie.
 H008
Tecidos dentais crescidos no abdômen de ratos Lewis por meio da técnica de Engenharia de Tecidos
DUAILIBI, M. T.*, DUAILIBI, S. E., YOUNG, C., PONTES, P. A. L., BARTLETT, J. D., VACANTI, J. P., YELICK, P. C.
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA. E-mail: monica@duailibiodonto.com.br
O objetivo desta pesquisa é estabelecer a utilização da técnica de Engenharia de Tecidos para o crescimento de estruturas dentais em omentum de ratos Lewis. Para este estudo usados 4 grupos de animais experimentais. O 1ºgrupo, controle I, consistiu de ratos Lewis com 4 dias pós-natal (dpn) e 7 ratos Lewis adultos usados como receptores. Germes de molares intactos foram removidos de ratos com 4 dpn  e implantados em omentum de ratos receptores adultos. Grupos controle II e III consistiram de 5 ratos adultos Lewis em que implantamos polímeros de ácido poliglicólico, PGA (CII) ou de ácido polilático coglicólico, PLGA (CIII). O 4º grupo, experimental (EIV), consistiu de 39 ratos receptores, em que implantamos polímeros de PGA ou PLGA semeados com células dissociadas de germes de dentes molares obtidos de ratos com 4 dpn, que foram colocadas em cultura por 6 dias. Outra variável observou o tempo de semeadura entre 1 ou 12 horas. Em 21 ratos implantamos polímeros de PGA com células dentais semeadas, 9 dos quais semeamos em 1 hora e 11 por 12 horas. Em 19 ratos implantamos polímeros de PLGA com células dentais semeadas, 8 dos quais semeamos por 1 hora e 11 por 12 horas. Os implantes após 12 semanas foram removidos para análise. Análises histológicas e imuno-histoquímica demonstraram o aparecimento de tecidos dentais organizados, dentina, esmalte, polpa, cemento e osso alveolar nas estruturas construídas pela técnica de Engenharia de Tecidos.
Estruturas dentais foram construídas pela técnica de Engenharia de Tecidos por meio de uma simples cultura de células de germes de molares de ratos com 4 dpn semeadas em polímeros de PGA e PLGA.
 H009
Tecidos dentais crescidos na mandíbula de ratos Lewis por meio da técnica de Engenharia de Tecidos
DUAILIBI, S. E.*, DUAILIBI, M. T., YOUNG, C., PONTES, P. A. L., BARTLETT, J. D., VACANTI, J. P., YELICK, P. C.
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA. E-mail: silvio@duailibiodonto.com.br
O objetivo desta pesquisa é estabelecer a utilização da técnica de Engenharia de Tecidos para promover o crescimento de estruturas dentais em mandíbula de ratos Lewis. Neste estudo, usamos 4 grupos de animais experimentais. O 1º grupo, controle I, consistiu de ratos Lewis com 4 dias pós-natal (dpn) e 7 ratos Lewis adultos usados como receptores. Germes de molares intactos foram removidos de ratos com 4 dpn e implantados em mandíbula de ratos receptores adultos. Grupos controle II e III consistiram de 5 ratos adultos Lewis em que implantamos polímeros de ácido poliglicólico, PGA (CII) ou ácido polilático coglicólico, PLGA (CIII). O 4º grupo, experimental (EIV), consistiu de 21 ratos receptores, em que implantamos polímeros de PGA ou PLGA semeados com células dissociadas de germes de dentes molares obtidos de ratos com 4 dpn, que foram colocadas em cultura por 6 dias. Outra variável observou o tempo de semeadura entre 1 ou 12 horas. Em 10 ratos implantamos polímeros de PGA com células dentais semeadas, 5 dos quais semeamos em 1 hora e 5 por 12 horas. Em 11 ratos implantamos polímeros de PLGA com células dentais semeadas, 6 dos quais semeamos por 1 hora e 5 por 12 horas. Após 12 semanas, removemos os implantes para análise macroscópica, radiográfica e histológica. Análises histológicas e imuno-histoquímica demonstraram o aparecimento de tecidos dentais organizados, dentina, esmalte, polpa, cemento e osso alveolar nas estruturas construídas pela técnica de Engenharia de Tecidos.
Estruturas dentais foram construídas pela técnica de Engenharia de Tecidos por meio de uma simples cultura de células de germes de molares de ratos com 4 dpn semeadas em polímeros de PGA e PLGA.
 H010
Validação de uma dose para esterilização dental usando radiação gama e análise de seu efeito na microdureza do esmalte
RODRIGUES, L. K. A.*, PINTO, T. J. A., FERRARINI, M., ROSALEN, P. L., CURY, J. A., SANTOS, M. N. D.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lidianykarla@yahoo.com
Substratos dentais usados em estudos in situ podem ser uma fonte de contaminação. Conseqüentemente, esta pesquisa objetivou validar uma dose de radiação gama para esterilização de blocos dentais seguindo as exigências especificadas pela Organização Internacional para Padronização (ISO) e verificar seu efeito na microdureza do esmalte. A validação foi executada em 2 fases. Na 1ª fase, a população de microrganismos viáveis (biocarga) de 45 blocos de esmalte foi determinada. Para estabelecer a dose de verificação, foi usada a mais alta biocarga encontrada (12.215). A dose que proporciona um nível de garantia de esterilização de 10-2 por unidade com esta biocarga é 14,5 kGy. Na 2ª fase, uma amostra de 100 blocos de esmalte dental foi imersa em água destilada deionizada estéril e exposta à dose selecionada. Cada bloco teve sua esterilidade individualmente testada usando-se meio caseína-soja e tioglicolato e 14 dias de incubação. Não se observou crescimento microbiano. Depois da validação, a microdureza de superfície (MS) e a microdureza em corte longitudinal (MCL) de blocos de esmalte bovino foram mensuradas nos grupos: controle e irradiado (n = 10). Os dados de microdureza foram analisados pelo teste t ( = 5%). Os resultados de MS antes e depois da irradiação foram respectivamente 326,5a  36,6 e 305,8b  25,6. Os resultados de MCL mostrados para os grupos controle e irradiado foram 35.776,3a  1.685,05 e 33.593,3a  3.442,46, respectivamente.
Em conclusão, a dose de 14,5 kGy é a dose de esterilização recomendada para blocos de esmalte dental quando a MS não for uma análise essencial.
 H011
Acúmulo de placa bacteriana sobre superfícies de implantes de titânio escovadas
AMARANTE, E. S.*, LIMA, L. A. P. A.
Estomatologia - UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: amarante@osite.com.br
Os objetivos deste estudo foram de avaliar in vitro, as diferenças qualitativas e quantitativas no acúmulo de placa bacteriana in vivo, sobre superfícies de implantes com diferentes texturas (lisas e jateadas por plasma de titânio), além de avaliar, a eficácia da escovação na eliminação desta placa, acumulada sobre estas superfícies no período de 72 horas. Participaram deste experimento 8 pacientes voluntários que receberam raspagem supragengival, polimento, além de instrução e motivação para o controle doméstico de placa. Dispositivos monoblocos de acetato de 0,7 mm de espessura serviram de suporte para 4 espécimes de titânio, de 4 x 4 x 2 mm. Os espécimes foram dispostos aos pares (liso e rugoso) dos lados esquerdo e direito. Os dispositivos foram usados por 3 dias em tempo integral, retirados apenas durante a escovação e colocados imediatamente após em posição para que o grupo teste pudesse ser escovado por 20 segundos.
Concluiu-se que, superfícies rugosas expostas ao ambiente bucal apresentaram um maior acúmulo de placa no período de 72 horas; a única diferença qualitativa estatisticamente significante observada foi a maior quantidade de Streptoccocus sp. nas superfícies lisas não escovadas quando comparadas às escovadas; as superfícies escovadas apresentaram menor acúmulo bacteriano e dentre elas, nas lisas, a escovação mostrou-se mais eficaz na remoção da placa bacteriana.
 H012
Determinação da diversidade bacteriana em canais radiculares por clonagem e seqüenciamento do gene ribossomal 16S
SAITO, D.*, RODRIGUES, J. L. M., CANNAVAN, F. S., LEONARDO, R. T., HÖFLING, J. F., TSAI, S. M., GONÇALVES, R. B.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: danielsaito@yahoo.com
O estudo visou a aplicação de um método independente de cultivo para a determinação da diversidade bacteriana em infecções endodônticas não-expostas ao meio oral, através da análise molecular do gene ribossomal 16S. Foi analisado o conteúdo intra-radicular de 5 dentes com coroas íntegras, provenientes de diferentes pacientes portadores de necrose pulpar e lesão periapical. A metodologia incluiu a extração do DNA bacteriano, amplificação do gene 16S por PCR (reação em cadeia da polimerase), recombinação em vetor plasmidial e clonagem em Escherichia coli, seqüenciamento de DNA e posterior análise comparativa em bancos de dados internacionais. Um total de 350 clones foi seqüenciado, obtendo-se média de homologia gênica superior a 97%. Fusobacterium, Eubacterium, Veillonella, Bacteroides, Peptostreptococcus e Treponema foram identificados, reiterando resultados de estudos prévios. Espécies não-relatadas previamente em canais radiculares foram detectadas, pertencentes aos grupos taxonômicos Desulfobulbus, Megasphaera, Burkholderia, além de 5 espécies não-cultiváveis. O índice de diversidade microbiana foi calculado, e a correlação filogenética entre os organismos foi delineada. 
A abordagem utilizada mostrou-se de grande aplicabilidade em estudos sobre comunidades microbianas em Endodontia, contribuindo para um maior conhecimento da microbiota presente em infecções de canais radiculares não-expostos. (Apoio financeiro: CAPES; FAPESP 00/10168-6.)

 H013
Relação entre a concentração de flúor na água de beber e no plasma humano
CARDOSO, V. E. S.*, WHITFORD, G. M., BUZALAF, M. A. R.
Ciências Biológicas/Bioquímica - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: vecard@uol.com.br/mbuzalaf@fob.usp.br
Este estudo com 15 voluntários (25-35 anos) avaliou a relação entre as concentrações de flúor - [F]s na água de beber e no plasma por 48 h. Eles residiam em Bauru (B, 0,6 ppm, bebendo água sem F e cozinhando com água F), Domélia (D, 0,7 ppm, bebendo e cozinhando com água F) ou Floresta (T, < 0,3 ppm, bebendo e cozinhando com água contendo pouco F). Coletou-se sangue a cada 4 h das 8-20 h; coletou-se urina das 8-20 h e das 20-8 h. Estimou-se a ingestão total de F pela dieta e dentifrício. Analisaram-se plasma, dieta e dentifrício usando eletrodo para F após difusão facilitada por HMDS; analisaram-se água e urina após adição de TISAB II. Analisaram-se os dados por ANOVA, teste t e regressão linear. As [F]s médias no plasma (DP) para B, D e T foram 0,45  0,14, 0,43  0,14 e 0,55  0,14 mol/l e na urina foram 0,94  0,21, 1,48  0,42 e 0,99  0,17 ppm, respectivamente. A ingestão média de F pela dieta para B, D e T foram 0,34  0,16, 0,62  0,13 e 0,20  0,13 mg/dia e pelo dentifrício foram 1,08  1,48, 0,10  0,23 e 2,79  2,13 mg/dia, respectivamente. As [F]s no plasma não variaram significativamente em função dos horários da coleta. As [F]s no plasma não se correlacionaram significativamente às [F]s na água, mas uma positiva correlação altamente significativa (r = 0,608, p < 0,001) foi encontrada entre a [F] no plasma e a ingestão de F pelo dentifrício.
Nossos dados indicam que a atual ingestão de F por diversas fontes não está associada com as [F]s no plasma que causam qualquer efeito adverso. Estes achados oferecem um suporte adicional à segurança da fluoretação da água e ao uso normal de dentifrícios fluoretados.
 H014
Defeitos no esmalte em crianças com doença cardíaca congênita: estudo preliminar
BAYARDO, R. A.*, BARBERO, M. M., CORRÊA, M. S. N. P.
Orotodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: rbayardo@usp.br
A doença cardíaca congênita é uma má-formação anatômica do sistema cardiovascular que é classificada de acordo com os defeitos hemodinâmicos produzidos em cianótica e acianótica. Uma das características clínicas reportadas nestes pacientes é a presença de defeitos no esmalte dos dentes, sendo uma maior incidência no grupo de pacientes cianóticos. Os defeitos no esmalte são uma deficiência na formação do esmalte caracterizados por pontos, depressões, descoloração assim como pela falta da formação deste em parte ou toda a superfície do dente. O estudo avaliou 35 crianças (1-13 anos) com doença cardíaca congênita da Associação da Criança Cardíaca e Transplantada do Coração em São Paulo, Brasil. O grupo foi dividido em dois subgrupos. Cianóticos 65,7% (n = 23) e acianóticos 34,2% (n = 12). O objetivo deste foi avaliar a incidência de defeitos do esmalte e constatar se o grupo de pacientes cianóticos é mais afetado que os acianóticos. Os dentes foram avaliados por um mesmo examinador para verificar a presença ou ausência de defeitos do esmalte utilizando o Índice de Defeitos do Desenvolvimento do Esmalte da FDI em dentes decíduos e permanentes. Os resultados mostraram que 28,5% (n = 10) das crianças apresentaram algum defeito do esmalte. O grupo de pacientes cianóticos não mostrou uma maior incidência estatisticamente significante (p > 0,05, teste de Fisher) quando comparado com o grupo acianótico.
Com base nos resultados obtidos pode-se definir que uma de cada três crianças cardíacas pode apresentar algum defeito no esmalte, mas que no grupo de cianóticos não há maior incidência.
 H015
Efeito da extensão do tempo de aplicação de dois adesivos autocondicionantes na durabilidade da adesão à dentina
MARQUEZINI JUNIOR, L.*, GARCIA, F. C. P., PEREIRA, L. C., CARVALHO, R. M., TAY, F. R., PASHLEY, D. H.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: marqueziniusp@hotmail.com
Este estudo avaliou a hipótese nula de que a extensão do tempo de aplicação de dois adesivos autocondicionantes, Clearfil SE Bond (CSE, Kuraray) e One Up Bond F (OUB, Tokuyama), não altera a durabilidade da adesão à dentina. Superfícies planas de dentina foram obtidas pelo desgaste de coroas de terceiros molares com lixa 600 SiC. Ambos adesivos foram aplicados de acordo com as recomendações dos fabricantes (20 s, passivamente, G20) ou experimentalmente, por 30 s e 45 s. Coroas de resina composta foram construídas em incrementos de 1 mm, até a altura de 5 mm. Os dentes preparados foram armazenados a 37C por 24 horas, recebendo, então, cortes seriados para a obtenção de palitos, de 1 mm2, usados nos testes de microtração. Os palitos foram testados a 0,5 mm/min, depois de transcorridos três períodos experimentais: 24 horas, 6 meses em água ou óleo. Análise de variância a múltiplos critérios mostrou que o efeito do tempo de aplicação e da condição de armazenagem foram dependentes do material. A extensão do tempo de aplicação diminuiu os valores de resistência adesiva para o sistema OUB (p < 0,05), mas não para o CSE (p > 0,05). A armazenagem em água reduziu a resistência de união apenas para o adesivo OUB (p < 0,05). Os maiores valores de resistência adesiva, para ambos sistemas adesivos foram observados para os espécimes eram armazenados em óleo. 
O efeito da extensão do tempo de aplicação na durabilidade da adesão à dentina foi dependente do material. (Apoio: FAPESP 01/06472-4, CNPq 300481/95 e NIDCR DE 014911.)

 H016
Resistência à microtração entre um cimento resinoso e três cerâmicas: efeito do tratamento de superfície e cerâmica
MELO, R. M.*, BOTTINO, M. A., VALANDRO, L. F., SCOTTI, R., OLIVIERI, K., LEITE, F., OYAFUSO, D.
Materiais Odontológicos e Prótese Dentária - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: marquesdemelo@bol.com.br
Este estudo avaliou a resistência à microtração entre um cimento resinoso e três cerâmicas. Dez blocos (6 x 6 x 6 mm) de cada cerâmica foram feitos: In-Ceram Alumina (ALU), In-Ceram Zircônia (ZIR) e Procera AllCeram (PRO). Todos eles foram duplicados em resina composta (Clearfil APX). Os blocos (5 por grupo) foram divididos em seis grupos (G), de acordo com o tratamento e cerâmica: G1 - ALU + JAT (jateamento com Al2O3 110 m); G2 - ALU + Sistema Cojet (jateamento com partículas de sílica 30 m + ESPE-Sil); G3 - ZIR + JAT; G4 - ZIR + CoJet; G5 - PRO + JAT; G6 - PRO + CoJet. Os blocos cerâmicos foram polidos e cimentados aos blocos poliméricos com o cimento resinoso Panavia F, conforme as instruções do fabricante, sob carga de 750 g/10 min. Depois de cimentados, foram armazenados em água destilada (37ºC/7 dias) e seccionados em dois eixos, x e y, com disco diamantado sob refrigeração, para obter corpos-de-prova - cp (6 cp por bloco - 30 cp por grupo) com 1  0,1 mm2 de área adesiva. Cada cp foi colado a um dispositivo adaptado e o teste de tração foi realizado em máquina de ensaio universal - velocidade de 1 mm/min. Os resultados (MPa) foram submetidos à ANOVA e ao teste deTukey (p < 0,05): G1 - 17,30a; G2 - 31,22b; G3 - 15,15ac; G4 - 26,81d; G5 - 12,70c; G6 - 18,52a (Tukey = 3,53). G2 (ALU + CoJet) apresentou a maior resistência à microtração, seguido por G4 (ZIR + CoJet).
Foi observado que as cerâmicas ALU e ZIR apresentaram resistência de união semelhantes e maiores que a PRO; além disso a deposição de sílica aumentou a resistência de união entre cerâmica e cimento. 
 H017
Análise ultramorfológica em MEV(BSE)/MET da união resina-dentina ao longo do tempo: nanoinfiltração de adesivos atuais
REIS, A. F.*, ARRAIS, C. A. G., NOVAES, P. D., CARVALHO, R. M., GIANNINI, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: reisandre@yahoo.com
Este estudo avaliou a nanoinfiltração em restaurações realizadas com dois sistemas adesivos que empregam “primers” autocondicionantes (Clearfil SE Bond, CF e Unifil Bond, UB), dois adesivos autocondicionantes de passo único (Adper Prompt, AD e One-up Bond F, OB) e um que emprega o condicionamento ácido prévio (Single Bond, SB). Os adesivos foram aplicados em superfícies planas de dentina e armazenados em água por 1 semana ou 6 meses. Decorridos estes períodos, os dentes foram seccionados em fatias de 0,8 mm, cobertos com esmalte de unha com exceção da interface de união, imersos em uma solução de AgNO3 amoniacal a 50% por 24 h e, em seguida, em uma solução reveladora por 8 h. Os espécimes foram observados em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utilizando o detector de elétrons retroespalhados (BSE). Secções ultrafinas não-desmineralizadas, não-coradas foram preparadas para análise em microscopia eletrônica de transmissão (MET). Padrões de nanoinfiltração foram observados em todas as interfaces. CF e UB apresentaram os menores padrões de infiltração, apresentando uma estabilidade considerável durante o experimento. SB apresentou acúmulo de partículas de prata na camada híbrida (CH), que se intensificou após 6 meses. AD e OB apresentaram acúmulo de prata tanto na CH quanto no adesivo, com maior intensidade após 6 meses.
A qualidade da CH formada não evitou a nanoinfiltração na interface de união, a qual se intensificou acentuadamente após seis meses nos adesivos autocondicionantes AD e OB, e no adesivo SB. (Apoio:  CAPES e FAPESP - #01/13034-3.)
 H018
Efeito in situ do clareamento de consultório associado ao clareamento caseiro sobre a microdureza do esmalte dental humano
RODRIGUES, J. A.*, MARCHI, G. M., PIMENTA, L. A. F., AMBROSANO, G. M. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gutojar@yahoo.com
Objetivou-se avaliar in situ a microdureza do esmalte dental humano submetido ao clareamento de consultório com peróxido de carbamida 37% - CP37 (Whiteness Super - FGM), ao clareamento caseiro com peróxido de carbamida 10%-CP10 de (Whiteness Perfect-FGM), à associação de ambos, e ao agente placebo - PLA (FGM). Fragmentos de esmalte com 3 x 3 mm foram obtidos de terceiros molares inclusos e submetidos a um polimento seqüencial. A microdureza superficial do inicial (I) foi obtida com um penetrador Knoop em microdurômetro com carga de 25 g. Cada fragmento foi fixado na superfície de vestibular do primeiro molar superior de um dos 44 voluntários humanos, divididos aleatoriamente em 4 grupos: G1 - CP37 e CP10; G2 - CP37 e PLA; G3 - PLA e CP10; G4 - PLA e PLA (n = 11). O clareamento de consultório foi realizado semanalmente com 2 aplicações do gel em uma mesma sessão clínica de 1 h. O clareamento caseiro foi realizado diariamente pelos voluntários por 8 h, durante o sono. Após 3 semanas os fragmentos foram removidos e a microdureza final foi avaliada. ANOVA e o teste Tukey HSD ( = 0,05) não detectaram diferenças entre os valores iniciais ou os valores finais de microdureza, entretanto demonstrou diferenças estatísticas entre os valores iniciais ou entre os finais de cada grupo: G1(I) = 390,0ª; G1(F) = 363,3Þ; G2(I) = 396,6ª; G2(F) = 380,3Þ; G3(I) = 395,5ª; G3(F) = 381,3Þ; G4(I) = 396,1ª; G4(F) = 382,2Þ (DMS = 9,3).
Os resultados sugerem que o clareamento de consultório, o caseiro, a associação de ambos ou mesmo o agente placebo, alteram a microdureza do esmalte.
 H019
Oral manifestations in HIV positive children
GONÇALVES, R.*, SALLES, F. T., MAGALHÃES, M. H. C. G.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: rhoner@usp.br
Oral manifestations related with HIV infection were observed in sixty children under dental treatment at the Special Care Dentistry Center (SCDC), School of Dentistry, University of São Paulo. Data such as age, racial group, oral diseases, caries incidence and CD4 counts were collected. Results have shown that 45% of the children presented at least one oral manifestation related with HIV/AIDS. Erythematous candidiasis occurred in 18.33% of the children, parotid enlargement in 15%, angular cheilitis in 13.33%, pseudomembranous candidiasis in 11.66%, conventional gingivitis in 8.33%, herpes simplex in 5%; condyloma acuminatum, hairy leukoplakia and recurrent aphtous occurred in 1.66%. Although enamel hypoplasia is not a related AIDS disease, it has occurred in 13.33% of the children and at least one carious lesion was present in 73.33% of the analyzed children. 
We concluded that HIV positive children present a high prevalence of HIV/AIDS-related oral manifestations, and it was associated with the degree of immunossupresion.
 H020
Estudo imuno-histoquímico de lesões benignas bucais de origem neural
PASSADOR-SANTOS, F.*, TURATTI, E., GORISCH, M. R., TODDAI, E., SOUSA, S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: passador@usp.br
As lesões benignas neurais da cavidade bucal são bastante raras, e mais freqüentemente são representadas pelo neurofibroma (NF), neuroma traumático (NT) e pelo schwanoma (SC). Estas lesões apresentam características clínicas e histológicas semelhantes e podem representar um desafio para o patologista na determinação do diagnóstico. O presente estudo teve como finalidade realizar o perfil imuno-histoquímico destas lesões para os marcadores celulares proteína S100 (S100) e antígeno epitelial de membrana (EMA) e de matriz extracelular: laminina (LAM), fibronectina (FNC), colágeno I (COL I) e colágeno III (COL III). Foram identificados 146 casos de lesões neurais benignas a partir dos arquivos do Serviço de Patologia Cirúrgica da FOUSP. Destes, foram selecionados 13 NF, 12 NT e 10 SC. Todo o material utilizado encontrava-se fixado em formalina e emblocado em parafina. As reações imuno-histoquímicas foram realizadas utilizando-se o método da estreptavidina-biotina (Dako Auto-Staining).Entre os NFs, 12/13 foram positivos para S100. O EMA foi positivo em 6/13 NFs em células isoladas em meio ao tumor. A LAM foi expressa em 11 casos e a FNC mostrou positividade difusa. O COLs I e III foram positivos difusamente, em disposição fibrilar. As marcações obtidas nos NTs foram semelhantes às observadas nos feixes nervosos normais. Os SCs foram positivos em 10/10 casos para S100, EMA, LAM, FNC e COLs I e III em padrões específicos para cada marcador.
A análise conjunta dos marcadores citados fornece subsídios importantes para o diagnóstico das lesões benignas de origem neural na boca.
 H021
Correlação morfológica e funcional dos tumores de cabeça e pescoço utilizando a fusão de imagens entre 18F-FDG PET e TC
SANTOS, D. T.*, LIMA, E. N. P., CAVALCANTI, M. G. P.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: nizeabc@usp.br
O objetivo deste trabalho foi propor uma metodologia para avaliar tumores de cabeça e pescoço, identificando áreas de alto metabolismo celular dentro do tumor por meio da fusão de diferentes modalidades de obtenção de imagens como a TC (tomografia computadorizada) e o 18F-FDG PET (“positron emission tomography”), combinando informações morfológicas e funcionais para auxiliar no planejamento radioterápico de tumores de cabeça e pescoço. A população estudada consistiu de 21 pacientes (portadores de linfomas, carcinomas e sarcomas) do Departamento de Radiologia do Hospital do Câncer em São Paulo que foram submetidos à TC e ao 18F-FDG PET. As imagens foram adquiridas simultaneamente utilizando a gama-câmera comercialmente disponível (GE Medical Systems Millenium VG Hawkeye) e a TC foi realizada com cortes de 10 mm. Em seguida, os dados foram transferidos para uma estação de trabalho independente com o programa Entegra 2 NT capaz de gerar a fusão de imagens entre PET e TC. Pela análise dos resultados, foram demonstradas as áreas de maior atividade metabólica dentro do tumor, identificando-as e classificando-as em central ou periférica (em mais de 40% dos casos).
Esta técnica possibilitou a caracterização e visualização precisa e realista da anatomia e do metabolismo funcional do tumor, servindo como guia cirúrgico e radioterápico.
 H022
Comparacão sensitométrica entre os filmes Insight e Ektaspeed Plus: efeito da degradação das soluções processadoras
CASANOVA, M. L. S.*, HAITER NETO, F., ALMEIDA, S. M.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: mscasanova@uol.com.br
O objetivo do presente estudo foi comparar as propriedades sensitométricas dos filmes Insight e Ektaspeed Plus, processados manual e automaticamente, em soluções novas e degradadas. Foram expostas dez séries de cada tipo de filme, sendo cinco séries processadas manualmente e cinco, automaticamente. A primeira série foi processada em líquido novo e as demais, na mesma solução progressivamente degradada. As radiografias foram submetidas à leitura densitométrica e curvas características foram construídas a fim de se comparar às propriedades sensitométricas dos filmes: contraste, latitude e sensibilidade. A degradação das soluções apresentou comportamentos distintos entre os tipos de processamento, o que pôde ser visto pelo padrão das curvas características que apresentaram modificações em sua forma, na terceira semana no processamento automático e na quarta semana no processamento manual. O filme Ektaspeed Plus apresentou uma redução de 11% nos seus valores de contraste no processamento manual e 53% no automático, já o Insight, 25% e 59%, respectivamente. O filme Insight, no entanto, apresentou uma menor perda de sensibilidade e um menor aumento de latitude, sendo este aumento de 233% para o Ektaspeed Plus e 162% para o Insight.
Concluiu-se que a degradação é mais rápida no processamento automático do que no manual. Em soluções degradadas, ambos os filmes apresentaram aumento de latitude e redução de contraste e sensibilidade. O Insight foi mais resistente em relação à latitude e sensibilidade, mas quanto ao contraste, o Ektaspeed Plus se apresentou mais estável.
 H023
Estudo da apoptose induzida por brefeldina-A em células cultivadas do carcinoma adenóide cístico
SALLES, F. T.*, PINTO JÚNIOR, D. S., MARQUES, M. M., ARAÚJO, N. S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ftsalles@uol.com.br
A brefeldina-A (BFA) é uma lactona macrocíclica fúngica que provoca desarranjo do complexo de Golgi e transporte retrógrado para o retículo endoplasmático, cujos efeitos sobre estas estruturas foram analisados sobre células cultivadas do carcinoma adenóide cístico (células CAC2). Para o presente estudo, BFA (375 M) foi aplicada em monocamadas de células CAC2 por períodos de 18 horas. Outros grupos soferam tratamento prévio com “cold-shock” seguido ou não da adição de nocodazol, e aplicação de BFA, para se verificar a possível participação dos microtúbulos no rearranjo das organelas na célula. Os grupos experimentais foram analisados através de microscopia eletrônica de transmissão (MET) e imunofluorescência. Através da MET observamos que a BFA causou desestruturação das organelas citoplasmáticas. Com o uso do Hoechst foi possível observar apoptose em 31,1 2,6% das células. Alterações do aparelho de Golgi foram observadas através da imunomarcação com anticorpos contra manosidase II e p58, proteínas estruturais do Golgi. No grupo com microtúbulos despolimerizados, os efeitos da BFA foram similares, em relação ao índice apoptótico e morfologia celular.
A BFA é um potente indutor de apoptose sobre células de carcinoma adenóide cístico in vitro, provavelmente resultante do bloqueio da produção protéica. Dessa forma, essa droga seria uma boa candidata a ser usada em coquetéis imunoterápicos para tratamento de tumores de glândula salivar.
 H024
Avaliação imuno-histoquímica do c-fos, c-jun e ciclina D1 em leucoplasias e carcinomas epidermóides bucais
TURATTI, E.*, SOUSA, S. C. O. M.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. E-mail: eturatti@unifor.br
O carcinoma epidermóide bucal é uma das neoplasias malignas mais freqüentes nos seres humanos, sendo precedido muitas vezes por alterações clínicas tais como a leucoplasia, com variados graus de atipia. Sendo a proliferação celular um dos principais mecanismos do câncer em geral, pesquisas têm sido realizadas visando a identificação de possíveis marcadores biológicos que possam evidenciar alterações nos processos de proliferação e diferenciação celular, sendo os fatores de transcrição c-jun e c-fos e a proteína ciclina D1 exemplos de componentes importantes durante o processo de divisão celular. O objetivo deste trabalho foi avaliar, comparar e correlacionar entre si a expressão imuno-histoquímica do c-fos, c-jun e ciclina D1 em leucoplasias com variados graus de atipia e em carcinomas epidermóides bucais de língua e lábio num total de 80 casos, com a utilização de anticorpos policlonais para o c-jun e c-fos e monoclonal para a ciclina D1. Pudemos avaliar que a expressão do c-jun apresentou uma marcação citoplasmática nas lesões com variados graus de atipia e marcação nuclear nos carcinomas epidermóides, enquanto que o c-fos teve sua expressão mais acentuada nos casos de mucosa normal e a ciclina D1 foi expressa predominantemente nos casos de carcinomas. A análise estatística revelou haver uma alteração no padrão de expressão das proteínas nos diferentes grupos estudados, e também foi observada uma correlação positiva e com significância estatística entre as diferentes proteínas avaliadas.
Concluímos que a expressão das proteínas variou nos grupos avaliados, sem haver diferença entre os locais.
 H025
Cyclosporin A regulates proliferation and expression of MMPs in human gingival fibroblasts via induction of TGF-1.
COTRIM, A. P.*, GRANER, E., COLETTA, R. D.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: acotrim@nidcr.nih.gov
Cyclosporin A (CsA) treatment possesses significant side effects including gingival overgrowth through an unclear pathogenesis. The aim of this study was to analyze the potential role of TGF-1 in the pathogenesis of CsA-induced gingival overgrowth, exploring a possible autocrine effect of TGF-1 as a regulator of cell proliferation and synthesis of matrix metalloproteinases (MMPs). Gingival fibroblasts (GF) from normal gingiva were incubated with increasing concentrations of CsA and the expression and production of TGF-1 determined by RT-PCR and ELISA. Proliferative activity of CsA-treated GF was studied by cell counting, BrdU incorporation, quantification of PCNA and mitotic potential. MMPs expression levels were analyzed by RT-PCR. To determine the effect of TGF-1 on the proliferation rate and on the expression of MMPs by GF under CsA treatment, the cells were incubated with CsA and antisense oligonucleotides (AON) against the TGF-1 mRNA. CsA simultaneously stimulated TGF-1 expression and regulated proliferation and MMP expression. CsA stimulated significantly the proliferation of GF in a dose-dependent manner, whereas inhibited the expression of MMPs. When TGF-1 production was blocked with AON concomitantly with CsA treatment, the effects of CsA on proliferation and expression of MMPs were neutralized.
Our investigation of the molecular events that lead to CsA-induced gingival overgrowth showed that TGF-1 in an autocrine fashion up-regulates proliferation and down-regulates expression of MMPs, which may underlie the clinical changes associated with CsA treatment.
 H026
Estudo do ajuste dos pilares
ELIAS, G. A.*, NEVES, F. D. D., FERNANDES NETO, A. J.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: gielias@terra.com.br
Um ponto-chave para o sucesso dos implantes osseointegrados é a adaptação entre os compontentes do sistema, podendo, sua ausência provocar danos mecânicos (fratura e ou desaperto de parafusos) e biológicos (mucosites ou periimplantites), pela dificuldade de remoção do biofilme nas áreas de desadaptação. Com o objetivo de resolver situações clínicas específicas, foi desenvolvido o pilar UCLA, um cilindro plástico conectado diretamente ao implante, sobre o qual é construída a prótese do dente. Embora simples e barato, seu processamento laboratorial artesanal, traz consigo potenciais de insucessos em relação à adaptação percebida com componentes usinados. No Brasil, em função do benefício econômico (baixo custo) este pilar tem sido utilizado de maneira indiscriminada. Este trabalho objetiva avaliar a adaptação destes componentes nas diversas etapas de processamento laboratorial, comparando os resultados obtidos com pilares de 3 empresas fabricantes (3i, Neodente e Conexão), testando ainda um 4º pilar, também plástico, porém com cinta em TiLi (Neodente), avaliando através de MEV (Leo-940) sob aumento de 500 X, seus desempenhos quando fundidos com liga de NiCr. Os resultados foram submetidos à apreciação de 3 avaliadores, que executaram as medidas verticais e horizontais de adaptação.
Considerando-se 10 m uma discrepância compatível à ótima distribuição de esforços e biologicamente aceitável, é possível verificar que nenhum dos grupos atingiu níveis comparáveis. Para os pilares com cinta usinada em TiLi, os resultados embora melhores, não satisfazem os índices desejados.
 H027
Avaliação da proteína derivada da matriz do esmalte e RTG em defeitos ósseos do tipo deiscência - histometria em cães
PIMENTEL, S. P.*, SALDANHA, J. B., CORTES, A. Q., NOCITI JUNIOR, F. H., CASATI, M., TOLEDO, S., SALLUM, W., SALLUM, E. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: suppimentel@yahoo.com
Este trabalho teve por objetivo avaliar, histometricamente, o processo de cura de defeitos periodontais do tipo deiscência, criado cirurgicamente em 7 cães, tratados pela técnica da regeneração tecidual guiada com o uso de membranas reabsorvíveis (RTG) e proteínas derivadas da matriz do esmalte (PME), de forma associada e isolada. Defeitos tipos deiscência (4 x 6 mm) foram criados sobre as raízes mesiais dos terceiros e quartos pré-molares mandibulares, bilateralmente. Durante três meses, tiras metálicas permaneceram adaptadas aos defeitos promovendo acúmulo de placa. Após este período, os defeitos foram aleatoriamente designados a receber um dos quatro tratamentos cirúrgicos: 1) raspagem e alisamento radicular (CO); 2) RTG; 3) PME e 4) RTG + PME. Após quatro meses do segundo procedimento cirúrgico, os cães foram sacrificados e espécimes processados para a análise histométrica, incluindo os seguintes parâmetros: extensão do defeito, extensão do epitélio, extensão da adaptação conjuntiva, extensão do novo cemento, extensão de novo osso, posição gengival. Uma maior extensão linear de novo cemento (p < 0,05) foi observada nos sítios tratados com PME isolada (81,3%) e associada a RTG (86,5%), em relação ao grupo controle (64,5%), todos os outros parâmetros não tiveram diferenças estatísticas significantes.
Dentro dos limites, pôde-se concluir que a matriz derivada do esmalte isolada ou associada às membranas reabsorvíveis foi efetiva em promover nova formação cementária quando comparada ao controle e a associação dos tratamentos não proporcionou benefícios que indicassem sua utilização.
 H028
Avaliação clínica da associação de liberação local de doxiciclina à instrumentação periodontal em pacientes fumantes
MACHION, L.*, ANDIA, D. C., CARVALHO, M. D., BENATTI, B. B., NOGUEIRA FILHO, G. R., CASATI, M. Z., NOCITI JUNIOR, F. H., SALLUM, E. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lumachion77@yahoo.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar a associação de liberação local de doxiciclina a 10% à raspagem e alisamento radicular no tratamento periodontal de fumantes. Foram selecionados 43 pacientes fumantes, apresentando mínimo de 4 bolsas periodontais ( 5 mm) com sangramento à sondagem em dentes anteriores. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos: RAR = raspagem e alisamento radicular; e RAR-D = raspagem e alisamento radicular seguida de aplicação local de doxiciclina. Índice de placa, sangramento à sondagem, recessão gengival, nível de inserção clínica relativo (NICr) e profundidade de sondagem (PS) foram avaliados nos períodos inicial, 45 dias, 3 e 6 meses. As diferenças entre o período inicial e cada um dos períodos foram consideradas para análise estatística. Aos 6 meses, não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos quanto ao índice de placa, sangramento à sondagem, recessão gengival e PS (p > 0,05). Entretanto, o ganho em NICr foi maior para RAR-D (1,63 0,93 mm) do que para RAR (1,04 ) (p = 0,025). Em bolsas profundas ( 7 mm), RAR-D mostrou maior redução em PS (3,78  1,41 versus 2,60  1,28 mm, p = 0,006) e maior ganho em NICr (2,54  1,27 mm versus 1,29 mm  0,95, p <  0,0001) do que RAR. Além disso, a proporção de sítios que apresentaram redução em PS e NICr  2 mm foi de 64% versus 51% e 38% versus 31% para RAR-D e RAR, respectivamente (p < 0,01).
A utilização da liberação local de doxiciclina como adjunto à raspagem e alisamento radicular pode constituir importante recurso terapêutico para o tratamento de doença periodontal severa em pacientes fumantes.
 H029
The role of the cytokines IFN-g, IL-10 and IL-4 in the control of periodontal infection and periodontitis (PD) severity
GARLET, G. P.*, AVILA-CAMPOS, M. J., SILVA, J. S.
Bioquímica e Imunologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: gustavo@rpm.fmrp.usp.br
Inflammatory immune reactions in response to periodontopathogens are thought to protect the host against infection, but may trigger periodontal tissues destruction. In order to study these events we first examined the role of the cytokines IFN-g, IL-4 and IL-10 on the regulation of matrix metalloproteinases (MMPs, host enzymes that degrade extracellular matrix), the osteoclastogenic factor RANKL and their respective inhibitors TIMPs and OPG in gingival biopsies of Actinobacillus actinomycetemcomitans (AA) induced PD in mice. By real time PCR we detected the expression of IFN-g, MMPs (1,2,9) and RANKL during all the course of disease in C57Bl6 (WT) mice. After 30d of infection we detected IL-10 expression, associated with an increase in TIMPs (1,2,3) and OPG expression, and a decrease of MMPs and RANKL. In fact, higher expression of MMPs and RANKL and lower expression of TIMPs and OPG in mice genetically deficient (KO) of IL-4 or IL-10 were associated with higher severity of PD; while a decrease in MMPs and RANKL and increase in TIMPs and OPG resulted in lower bone loss in IFN-KO mice. However, IFN-KO mice did not control the infection resulting in mice death; and positive AP-PCR reactions to AA were found in lung, liver and heart; while in WT, IL-4KO and IL-10KO mice the AA detection remained restricted to the periodontal tissues.
Our data suggests that IFN-g drives enhanced bone resorption whereas protects the host from lethal AA dissemination, while IL-4 and IL-10 did not interfere in the control of infection and contributed to attenuate the tissue destruction. (Supported by FAPESP.)
 H030
Análise clínica, radiográfica e imuno-histoquímica da doença periodontal em pacientes diabéticos do tipo 1
KAWAMURA, J. Y.*, MAGALHÃES, M. H. C. G.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: kwm_juliana@hotmail.com
Diabetes mellitus é uma doença metabólica crônica que apresenta várias manifestações bucais. Dentre elas, doença periodontal (DP) é a mais prevalente, sendo reconhecida como a sexta complicação do diabetes. A proposta deste estudo foi analisar características clínicas, radiográficas e imuno-histoquímicas da DP em pacientes diabéticos tipo 1. Vinte pacientes do Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo foram examinados. Os dados analisados foram: IPCNT, perda de dentes, índice de O’Leary e perda de osso alveolar. Radiografia panorâmica foi usada para avaliar perda óssea alveolar. Espécimes de 9 pacientes foram submetidos a análise imuno-histoquímica. Três espécimes de indivíduos não diabéticos foram usados como controle. Neutrófilos, macrófagos, células de Langerhans, linfócitos T e B, plasmócitos secretores de IgA, IgG e IgM foram marcados. Os resultados mostraram que todos pacientes apresentaram IPCNT pelo menos 2. A porcentagem média de O’Leary e o número de dentes perdidos foi 92,75% e 8,85, respectivamente. Perda óssea alveolar > 15% ocorreu em 44,03% dos casos. Comparados aos pacientes bem controlados, pacientes não controlados tiveram piores resultados em todos os dados (p < 0,032). O número de linfócitos T foi maior nos pacientes diabéticos (p < 0,05).
Concluímos que todos pacientes diabéticos apresentaram DP, sendo mais agressiva nos indivíduos não controlados. Já o infiltrado inflamatório pareceu ser semelhante em ambos grupos; portanto, outros mecanismos devem estar envolvidos com a agressividade da DP no diabetes.

