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Estudo da distribuição de laminina e fibronectina nas diferentes etapas da regeneração de glândula salivar em ratos
PERINGER, S. D.*, SANTOS, M. F. D., FOSSATI, A. C. M.
Ciências Morfológicas - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: siperinger@hotmail.com
Este estudo tem como objetivo aprofundar o conhecimento nos mecanismos da regeneração glandular, pois uma diminuição do fluxo salivar, por perda ou trauma glandular, é maléfica ao organismo. A matriz extracelular (MEC) desempenha importante papel durante o desenvolvimento dos órgãos, e provavelmente nos processos regenerativos. A fibronectina (FN) e a laminina (LN) são proteínas da MEC presentes nas várias etapas do desenvolvimento e nos estados cicatriciais. Relacionam-se com outros elementos e com as células, através de receptores de superfície específicos, deflagrando sinais para o seu metabolismo. Para este trabalho utilizaram-se materiais de regeneração glandular do arquivo do Laboratório de Biologia Bucal da FO/UFRGS. Realizaram-se reações imuno-histoquímicas para a evidenciação de LN e FN decorridos 2, 3, 7 e 15 dias após a remoção de parte da glândula submandibular. Nos estágios iniciais, observou-se que a FN foi muito expressa na área regenerada, tanto dispersa pelo estroma, como concentrada na lâmina basal (LB) das estruturas epiteliais. A LN localizou-se só na LB, e aos 2 dias não apresentou distribuição tão homogênea como a FN. Ambas expressaram-se durante todas as fases de regeneração, sendo mais evidentes nas regiões próximas à área regenerada do que no restante da glândula. Os resultados sugerem a importância da FN e da LN nos processos de regeneração. 
A concentração de FN na LB indica seu papel no estabelecimento do padrão morfogenético da glândula, e a descontinuidade na marcação de LN parece denotar a intensa renovação que sofre a LB neste processo.
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Terceiros molares inferiores assintomáticos: avaliação da indicação de exodontia entre o clínico geral e o CBMF
NASCIMENTO, R. D.*, ARAÚJO, M. M., RALDI, F. V.
Cirurgia, Periodontia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: drrodrigo@zipmail.com.br
A ausência de um método confiável de predição da inclusão ou não de um terceiro molar inferior, e a dificuldade em se avaliar os riscos e benefícios da extração tornam subjetivas as indicações para sua exodontia. O objetivo deste trabalho foi analisar um questionário com dados clínicos e fotos digitais de 40 radiografias panorâmicas de pacientes com terceiro molar inferior assintomático. Trinta cirurgiões-dentistas clínico gerais (CG) e treze Cirurgiões buco-maxilo-faciais (CBMF) julgaram a necessidade de extração destes dentes. Os casos selecionados foram divididos segundo a idade dos pacientes, a posição angular e o grau de inclusão dos dentes. Na análise dos resultados foi observado que os CBMF foram unânimes nos seus julgamentos em 10 casos (25%) enquanto que os CG em um caso (2,5%). Em um único caso (2,5%) houve concordância entre os dois examinadores. A média de dentes indicados para extração pelos CBMF foi 30,53 (76,32%) e dos CG 25,13 (62,82%). O acordo entre os observadores foi analisado pelo teste kappa com obtenção de um valor de k = 0,143.
Baseado no valor do teste kappa foi concluído que houve leve identidade quanto ao critério de decisão dos examinadores, fato evidenciado pela significativa variação no julgamento da exodontia de terceiros molares inferiores assintomáticos entre os CBMF e os CG.
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Avaliação do efeito do nimessulida no controle da dor, edema e trismo pós-operatórios de extrações traumáticas
ZARDO, M. S.*, MARIANO, R. C., SANTOS, M. M.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: maryzardo@hotmail.com
A investigação dos efeitos de analgésicos/antiinflamatórios é sempre válida para criar possibilidades de controle da dor, edema e trismo após exodontias, permitindo o precoce retorno do paciente às suas funções básicas: mastigação, deglutição e fonação. O propósito deste trabalho foi avaliar, clinicamente, os efeitos do nimessulida após exodontias. Foram realizadas 15 extrações de terceiros molares inferiores retidos, em inclusão bilateral semelhante, em 9 adultos jovens, de ambos os sexos. Os procedimentos foram divididos em: Grupo I, dose pré-operatória de nimessulida (Nimesulon 100 mg) e Grupo II, 100 mg de placebo (Lab. Ind. Farm. Efoa). Aos pacientes foram oferecidos um analgésico-socorro (dipirona sódica potencializada, 500 mg, Lisador) para controle de dor casual. A dor foi analisada, no pré-operatório, 24, 48 e 72 horas pela VAS e consumo de analgésicos. O edema foi quantificado através dos pontos de referência na face propostos por Neupert. A variação da abertura bucal foi obtida pelas medidas da distância interincisal. Os dados foram submetidos à avaliação estatística (teste de Wilcoxon,  = 5%). As médias de dor pela VAS e limitação da abertura bucal não mostraram diferenças significantes entre os grupos embora houve maior consumo de analgésico-socorro no primeiro dia pós-operatório do GII. A variação do volume facial foi estatisticamente maior no grupo II (p < 0,01) na maioria das medidas de Neupert.
Podemos concluir que a nimessulida não mostrou bom comportamento no controle da dor e trismo pós-operatórios apresentando apenas eficácia na redução do processo inflamatório.
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Estudo epidemiológico de patologias em glândulas salivares diagnosticadas no serviço de CTBMF do HU-USP
MELO, E. S. A.*, FRANCHIM, G. H., TEXEIRA, L. C., RIBEIRO JÚNIOR, O., FORONDA, R., JORGE, W. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ediellesm@yahoo.com.br
Dentre as patologias que acometem os tecidos moles da face, as que se manifestam nas glândulas salivares constituem importante objeto de estudo devido às relações anatômicas e funcionais que tais estruturas guardam com o aparelho estomatognático. O presente trabalho teve como objetivo fazer um estudo retrospectivo por meio do levantamento de prontuários de pacientes que apresentaram patologias de glândulas salivares no Hospital Universitário da USP de 1998 a 2002. Nesse período foram atendidos 460 pacientes, observou-se que 190 casos (41,3%) apresentaram fenômenos de retenção (mucoceles e rânulas), dos quais 148 (78%) acometeram glândulas salivares menores e 42 (22%) glândulas salivares maiores. As parotidites foram diagnosticadas em 151 pacientes (32,9%) sendo 73% de origem viral e 27% bacteriana. As sialolitíases estiveram presentes em 98 casos (21,3%), com maior incidência na glândula submandibular. Os tumores benignos acometeram 13 pacientes (2,7%) dos quais 60% foram diagnosticados como adenoma pleomórfico. Dentre eles 53% acometeram parótida, 37% a glândula submandibular e 10% as glândulas salivares menores. Foram encontrados tumores malignos em 8 casos (1,8%); 63,1% diagnosticados como carcinoma mucoepidermóide (73% nas glândulas salivares menores e 37% nas maiores).
Dentre as patologias de glândulas salivares destacam-se os fenômenos de retenção e processos inflamatórios, cada qual apresentando grande variabilidade de formas clínicas e fatores predisponentes. Os processos neoplásicos, embora incomuns, acometeram tanto as glândulas salivares menores como as maiores.
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Processo de reparação cutânea após incisão e sutura com fios de Poliglactina 910 e Poliglecaprone 25 – estudo em ratos
YABUSHITA, L. K.*, NAKAMA, H. H., OKAMOTO, R.
UNIVERSIDADE PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: lauyab@hotmail.com
O tipo de fio de sutura empregado pode interferir na cronologia do processo de reparação tecidual. No presente trabalho, foi realizado um estudo comparativo entre os fios de Poliglactina 910 e Poliglecaprone 25. Para tanto, empregou-se 20 ratos, que foram submetidos a duas incisões dorsais de dimensões padronizadas. No lado direito, foram realizados dois pontos interrompidos com o fio e Poliglactina 910 - 4-0; no lado esquerdo, as bordas da ferida foram suturadas com dois pontos interrompidos com fio de Poliglecaprone 25 - 4-0. Em número de 5 para cada período, os ratos foram sacrificados aos 2, 5,10 e 20 dias após o ato operatório, onde as peças obtidas foram preparadas para análise histomorfológica. 
Os resultados obtidos mostraram que o fio de Poliglecaprone 25 apresentou melhor resposta biológica, com menor infiltrado inflamatório e rápida organização do tecido conjuntivo. (Bolsa de iniciação científica concedida pela FAPESP -  Processo 01/ 09184-0.)
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Avaliação dos efeitos de analgésicos e antiinflamatórios nas exodontias de terceiros molares retidos
MESSORA, M. R.*, MARIANO, R. C.
Clínica e Cirugia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: med_mike@zipmail.com.br
O mercado farmacológico disponibiliza uma série de medicamentos que têm sido usados em exodontias, mas nem todos conseguem boa eficácia clínica no controle das principais complicações exodônticas. A grande expectativa da classe odontológica em relação ao tratamento dos processos inflamatórios e dolorosos reside, exatamente, na disponibilidade de um medicamento que apresente, ao mesmo tempo, uma eficácia superior e uma tolerabilidade adequada. Assim, julgamos oportuna a avaliação clínica de antiinflamatórios (loxoprofeno sódico, rofecoxib, meloxicam, tenoxicam, diclofenaco potássico, ibuprofeno, tramadol, clonixinato de lisina, dexametasona, betametasona) e analgésicos (paracetamol e dipirona sódica) no controle da dor, edema e trismo após extrações de dentes retidos. Foram realizadas 152 extrações de terceiros molares inferiores retidos. Em cada sessão os pacientes receberam no pré- e pós-operatório doses de um dos antiinflamatórios e/ou analgésicos testados. A dor foi avaliada pela VAS e o consumo de analgésicos; o edema pelo método linear de Neupert; e a abertura bucal pela distância interincisal. Todos os parâmetros foram avaliados em 3 períodos pós-operatórios. Os dados foram submetidos à avaliação estatística. O controle da dor e edema se deu de maneira mais eficaz quando no pré-operatório o paciente recebeu corticóide. A limitação da abertura bucal, ainda presente após 72 horas e encontrada em todos os grupos, foi vista de maneira semelhante.
Assim, podemos concluir que os corticóides em dose única propiciam maior conforto pós-exodôntico de intervenções traumáticas.
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Localização do canal mandibular através da radiografia panorâmica no planejamento de cirurgias ortognáticas mandibulares
GICK, A. L.*, BERTOJA, Â. E., BELTRÃO, G. C., OLIVEIRA, F. A. M., GLOCK, L., WOITCHUNAS, G. F. P., WOITCHUNAS, C. A.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: andregick@hotmail.com
Em cirurgia ortognática são freqüentes as lesões ao nervo dentário inferior, acarretando perda temporária ou permanente da sensibilidade na região por este inervada. Para minimizar este problema, foi desenvolvido um método auxiliar no planejamento de cirurgias que utilizem a técnica da osteotomia sagital da mandíbula proposta por Obwegeser. Foram executadas tomadas de mordida com silicona de adição, em 76 pacientes, onde foram introduzidos dispositivos metálicos, previamente medidos, na região distal e vestibular do segundo molar inferior. Após, foi realizada a tomada radiográfica com o material em posição, mediu-se a marcação metálica com o intuito de obter o grau de distorção na radiografia panorâmica. Também foram tomadas 3 outras medidas bilateralmente: 1) porção disto-oclusal do segundo molar inferior até a foramina mandibular; 2) porção disto-oclusal do segundo molar inferior até a parede superior do canal mandibular seguindo a inclinação do dente e; 3) a bissetriz destas duas retas. A média da distância 1 no lado direito foi de 27,1439 e do lado esquerdo de 25,2863. As médias das distâncias 2 e bissetrizes nos lados direito e esquerdo foram 21,1296, 20,5071, 19,8099 e 18,5391 respectivamente.
O método utilizado nesta pesquisa é adequado para o planejamento de cirurgias ortognáticas mandibulares, permitindo realizar o procedimento conhecendo os valores médios das medidas de referência para as osteotomias, evitando assim danos ao nervo dentário inferior.
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Reação da mucosa gengival e alvéolo dental de ratos após exodontia e suturas com fio de poliéster e polibutéster
GULINELLI, J. L.*, OKAMOTO, T., OKAMOTO, R., PEREIRA, F. P., QUINTO, C. A.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: jessilemos@zipmail.com.br
Dentre fatores locais que podem interferir no processo de reparação tecidual encontra-se a sutura das bordas da ferida que possibilita a sua coaptação. Por outro lado, o tipo de fio de sutura utilizado pode também alterar a qualidade e a evolução da reparação tecidual. No presente trabalho, foi realizado um estudo comparativo entre o fio de poliéster (multifilamentar) e polibutéster (monofilamentar) em suturas gengivais após extração dental. Para tanto, foram empregados 48 ratos divididos em 2 grupos de 24. No grupo I, após a extração do incisivo superior direito, a mucosa gengival foi coaptada e suturada com fio de poliéster e, no grupo II, após o mesmo procedimento, a mucosa gengival foi coaptada e suturada com fio de polibutéster. Os animais em número de 6 para cada grupo, foram sacrificados aos 3, 7, 15 e 24 dias após o ato cirúrgico. As peças obtidas, após processamento laboratorial de rotina foram incluídas em parafina para microtomia. Os cortes semi-seriados obtidos, foram corados em hematoxilina-eosina para estudo microscópico.
Os resultados obtidos, tanto a nível da mucosa gengival quanto ao do alvéolo dental, mostram a reparação mais favorável com o emprego do fio de polibutéster.
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Incidência de pacientes internados por infecções odontogênicas no HU-USP
ALVES, T. F.*, MILANI, B. A., GRILLO, R., FORONDA, R., NUNES, R. P. A., JORGE, W. A.
Divisão de Odontologia do HU-USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: thi_bmf@yahoo.com.br
Na Cirurgia Bucomaxilofacial, os processos infecciosos de origem dental que atingem espaços fasciais são motivo de preocupação. Se não tratados adequadamente a evolução pode levar a conseqüências graves. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de pacientes internados devido à infecções odontogênicas. Foi realizado um estudo retrospectivo através do levantamento dos prontuários de pacientes atendidos no Serviço de Urgências Bucomaxilofacial do Hospital Universitário da USP de 1990 a 2002 levando-se em conta o gênero, local da infecção, tempo de internação e a conduta em cada caso. Foram levantados 417 prontuários, 214 (51,3%) eram do gênero masculino e 203 (48,7%) do feminino. Em relação ao período de internação obteve-se de 1 a 52 dias com média de 4 dias de internação. O espaço fascial mais acometido foi o submandibular 324 (48,5%) seguido do bucal 106 (15,86%), sublingual 81 (12,12%), submentual 61 (9,13%), canino 27 (4,04%), e outros 69 (10,21%). A conduta foi drenagem cirúrgica e antibioticoterapia em 359 casos (86,1%) e somente antibioticoterapia em 58 (13,9%). 
Conclui-se que não houve diferença entre os gêneros masculino e feminino e as infecções; o tempo de internação médio de 4 dias mostra que quando os pacientes chegam ao hospital já se apresentam com um quadro grave necessitando assim de mais tempo de tratamento com maior morbidade e custos. O sítio de infecção de maior incidência foi o submandibular relacionado a focos primários nos molares inferiores. O tratamento cirúrgico associado à antibioticoterapia se mostrou eficaz na resolução desses casos.
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Avaliação da rugosidade superficial de fios ortodônticos de aço inoxidável austenítico de 0,7 mm de diâmetro
PINTO, P. R. O.*, MÉROLA, R. F., MENEZES, L. M., SPOHR, A. M.
Odontologia Preventiva - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: paulo.pinto@cpovo.net
A rugosidade da superfície de um fio revela a área de contato com o meio bucal e pode determinar o grau de resistência à corrosão bem como a quantidade de liberação de níquel, que é um metal potencialmente alergênico. Sendo assim, avaliou-se a rugosidade superficial de fios de aço inoxidável austenítico de seis marcas comerciais, de 0,7 mm de diâmetro, utilizados em Ortodontia: Dentaurum (D), Morelli (M), NMartins (NM), Odontolatina (O); PR (PR) e Uniden (U). Os grupos foram compostos por 10 corpos-de-prova (segmento retificado do fio, com 6 cm de comprimento), fixados com cera nas extremidades sobre uma bancada e limpos com álcool. Cada corpo-de-prova foi submetido a 5 leituras na escala Ra em rugosímetro Mitutoyo SJ-201, em locais distintos. Os dados foram registrados em micrômetros e submetidos à análise estatística pelo método Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls (p < 0,05). Os valores médios e desvios-padrão foram, respectivamente: D (0,0580; 0,0165), M (0,0562; 0,0217), NM (0,2476; 0,0597), O (0,1176; 0,0513), PR (0,1966; 0,0365) e U (0,0752; 0,0149).
Os resultados obtidos neste estudo indicaram que os fios das marcas D e M apresentaram menor rugosidade sem diferença estatística entre si. Os demais fios apresentaram maior rugosidade, sendo que os valores obtidos para NM, PR e O apresentaram maior dispersão, sugerindo maior variação no processo de fabricação destes.
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Má-oclusão classe III de Angle e mordida cruzada anterior em pacientes com síndrome de Down – estudo clínico
SILVA, G. C.*, FERNANDES, P. M., SANTORO, C., ZOLLNER, N. A., ADDE, C. A., GABRIEL JÚNIOR, R. W.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: gicarlini@bol.com.br
Os pacientes portadores da trissomia 21 apresentam alterações bucais tais como maxila pequena, prognatismo mandibular (Brown, 1965; Cohen & Winer, 1965), Classe III de Angle (Tannen-Baum, 1975) entre outras alterações. O objetivo deste estudo foi identificar a mordida cruzada anterior e a má-oclusão Classe III de Angle em pacientes com síndrome de Down, assistidos na Central Odontológica do município de Taboão da Serra, sendo esta unidade de saúde a única referência para o atendimento de pacientes especiais desta cidade. Foram avaliados clinicamente 40 pacientes com Síndrome de Down, leucodermas, distribuídos pela faixa etária de 6 a 37 anos. Os dados foram registrados em ficha própria para o estudo, por um examinador calibrado, dentro das normas de biossegurança e com aprovação do Comitê de Ética (333/02). 50% dos pacientes avaliados apresentaram má-oclusão Classe III de Angle, 40% dos pacientes apresentaram mordida cruzada anterior e 5% dos pacientes apresentaram mordida cruzada anterior associada a má-oclusão Classe III de Angle. Todos os responsáveis pelos pacientes com síndrome de Down portadores da má-oclusão Classe III de Angle associada a mordida cruzada anterior, relataram que estes possuem dificuldade na mastigação de alimentos e respiração bucal ao dormir.
É de fundamental importância a constatação da má-oclusão Classe III de Angle e da mordida cruzada anterior para que o CD possa planejar e conduzir corretamente o tratamento odontológico dos pacientes com síndrome de Down, visando uma correção ortodôntica quando possível.
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Técnica versus tempo de escovação em pacientes ortodônticos
ALMEIDA, R. C. C.*, KOO, D., VIANNA, D. G., QUINTAO, C. C. A.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: rhita.cristina@bol.com.br
Sabe-se que aparelhos ortodônticos fixos aumentam as superfícies de retenção de placa bacteriana e dificultam sua remoção por parte do paciente, sendo portanto indispensável a participação do ortodontista ensinando corretas técnicas de higiene oral. Este trabalho teve por objetivo avaliar a escovação em pacientes usuários de aparelho ortodôntico, comparando: uma técnica de escovação ensinada e executada e uma escovação realizada apenas respeitando um período de tempo estabelecido (3 minutos). Para tal, foram selecionados trinta pacientes em tratamento ortodôntico que foram divididos em dois grupos: grupo tempo e grupo técnica. Em uma primeira consulta, ensinou-se a técnica a seu respectivo grupo e ao outro grupo exigiu-se apenas que escovassem os dentes por 3 minutos. Estes procedimentos foram repetidos após uma semana, sem reforçar a técnica, com o intuito de verificar se apenas uma demonstração foi suficiente para os pacientes assimilarem-na e; definir a situação que prevaleceu como mais efetiva para o controle da placa bacteriana. A avaliação da higiene oral foi feita com o uso de um evidenciador de placa e para cada face de dente evidenciada foi atribuído um número correspondente à porcentagem de placa encontrada. Os resultados dos dois grupos foram comparados estatisticamente.
O resultado da pesquisa demonstrou que a técnica ensinada aos pacientes foi mais efetiva que o tempo na primeira consulta, entretanto na segunda consulta não obtivemos diferenças significativas entre os dois grupos; demonstrando que os pacientes não assimilaram a técnica satisfatoriamente.
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Correlação entre a movimentação dos incisivos inferiores e a movimentação do lábio inferior em tratamentos ortodônticos
ATTIZZANI, M. F.*, MIASIRO JÚNIOR, H., QUEIROZ, G. V., PAIVA, J. B., RINO NETO, J.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: miguelfa@hotmail.com
O objetivo neste trabalho foi estudar a correlação ântero-posterior entre a movimentação lingual dos incisivos inferiores e a movimentação do lábio inferior decorrentes de tratamentos ortodônticos realizados com extrações dos primeiros pré-molares. Foram utilizadas 100 telerradiografias laterais de 25 pacientes com Maloclusões Classe I e Classe II divisão 1ª de Angle, obtidas nas fases: início, final do nivelamento, final da retração e término do tratamento. Após o traçado do desenho anatômico e demarcação dos pontos cefalométricos, foram mensuradas as grandezas cefalométricas dentárias, esqueléticas e tegumentares. Foi utilizado o teste de ANOVA para verificar possíveis diferenças entre as fases estudadas, e o método de Tukey para identificar as médias que apresentaram diferenças significativas. A lingualização dos incisivos inferiores provocou alterações significativas na espessura da região do ponto B (p < 0,01), na espessura da região do pogônio (p < 0,05), no posicionamento do lábio inferior (p < 0,001) e no posicionamento do tecido mole da região do ponto B (p < 0,001). Não foram observadas alterações significativas na espessura do lábio inferior (p < 0,05), no ângulo lábio-mentoniano (p < 0,05) e no tecido mole da região da sínfise (p < 0,05).
Concluiu-se que as principais alterações relacionadas a movimentação dos incisivos inferiores são a movimentação do lábio inferior e do tecido mole relativo ao ponto B entre as fases início e final da retração, início e término do tratamento, final do nivelamento e final da retração e final do nivelamento e término do tratamento.
 Ib014
Avaliação do perfil facial em pacientes com agenesia bilateral de incisivos laterais superiores
MOURA, M. D.*, SANTOS-PINTO, A. D., ROSSI, T., BOHRER, B. L., RAMOS, A. M. B. L., RAVELI, D. B.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: inadedeus@bol.com.br
Pacientes que apresentam ausência congênita de incisivos laterais superiores representam um desafio na clínica ortodôntica, pois os efeitos potenciais do tratamento selecionado sobre o perfil do paciente devem ser considerados. Assim, o propósito deste trabalho foi o de avaliar o perfil de pacientes que apresentam ausência congênita bilateral dos incisivos laterais superiores antes do tratamento ser instituído. Foram utilizadas fotografias de perfil de grupo formado por 17 pacientes com ausência bilateral de incisivos laterais (grupo agenesia) e de igual número de pacientes mesocefálicos portadores de oclusão normal pareados de acordo com gênero e idade (grupo controle). Os dois grupos constituídos foram subdivididos em dois subgrupos etários, um de pacientes entre 6 a 12 anos e outro com pacientes entre 12 e 18 anos de idade. Mensurações angulares de cinco parâmetros foram obtidas destas fotos por meio de programa de análise computadorizado Radiocef 3.0. Para tanto, as fotografias foram escaneadas com auxílio de Scanner Agfa. Foram analisados os ângulos do perfil, do nariz, fronto-nasal, naso-labial e lábio-mental em função dos grupos de estudo e subgrupo etário.
Os resultados mostraram não existir diferenças significativas entre os grupos controle e agenesia em idades menores, e que alguma diferença começa a ser evidente em idades mais avançadas. No grupo controle existe tendência a uma convexidade facial maior, enquanto no grupo agenesia, observa-se uma tendência a menor convexidade facial, provavelmente devido a uma diminuição na altura facial anterior. 
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Vascularização pulpar de incisivos de rato – técnica de corrosão
ALICE, T. F.*, BORBA, M., KRAETHER, L. N., SOUZA, M. A. L.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: tiagoalice@aol.com
Para a formação de tecidos duros de natureza conjuntiva é necessário um bom aporte vascular. O objetivo do presente estudo foi analisar o leito vascular de incisivos de rato, dentes de crescimento contínuo. Para tal ratos adultos foram anestesiados, foi acessado o coração e injetada heparina no músculo cardíaco. O ventrículo esquerdo foi incisado para introdução de cateter até a aorta ascendente. A aorta descendente foi pinçada e o átrio direito foi incisado. Solução salina foi introduzida pelo catéter seguida de formol 10% e após lavagem com soro fisiológico foi introduzida resina Mercox (Ladd Research Industries 21245). Após 24 horas de polimerização as cabeças dos ratos sofreram processo de corrosão com NaOCl 20% sendo subseqüentemente desidratadas e secas. Os incisivos foram separados do contexto tendo a parede mesial removida para evidenciação da trama vascular pulpar. Estes modelos foram então montados em “stubs” e metalizados com carbono e ouro. A análise dos modelos em microscopia eletrônica de varredura evidenciou o padrão de organização em rede dos vasos sangüíneos subjacentes aos odontoblastos tanto nos terços apical, médio ou distal. Já a circulação interna mostrou um aspecto bem distinto nos diferentes terços: no terço apical a trama vascular interna mostrou-se muito densa, no terço médio e distal a maioria dos vasos internos mostrou um trajeto ascendente ou descendente com aspecto retilíneo ou levemente sinuoso.
A análise confirma que adjacente a zona de formação dentária, em dentes de crescimento contínuo, a vascularização é abundante e complexa.
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Influência da dentina sobre o pH das pastas de Ca(OH)2, clorexidina gel e associação de ambos em função do tempo
ZILIO, D. M.*, FERRAZ, C. C. R., VIANNA, M. E., GOMES, B. P., ZAIA, A. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: danimz@yahoo.com
O hidróxido de cálcio como medicamento intracanal promove ações antibacterianas e remineralizadoras através de seu pH. O presente estudo tem como objetivo mensurar o pH dos medicamentos intracanais na ausência e presença de dentina. Os medicamentos testados foram: a) Ca(OH)2 + água destilada (9 partes de pó:7 partes de água) em peso; b) clorexidina gel a 2% e c) Ca(OH)2 + clorexidina gel a 2% (1:1) em peso. Os mesmos medicamentos foram avaliados também na presença de dentina (100 mg de pasta:100 mg de pó de dentina). As pastas foram preparadas na consistência de creme dental e os pHs mensurados em triplicata nos períodos: 5 min, 1, 24, 48 h e 7, 14 e 28 dias. Os resultados foram analisados estatisticamente (teste Kruskal-Wallis, p < 0,05). Após 5 min a pasta de Ca(OH)2 + água destilada na ausência de dentina apresentou a maior média de pH (13,05  0,11), sem, no entanto, apresentar diferença estatística (p > 0,05) à mesma pasta na presença de dentina (12,19  0,10). Contudo, após 1 h, o pH das pastas de Ca(OH)2 + água destilada (12,94  0,13) mostraram-se estatisticamente diferentes (p < 0,05) da mesma na presença daquela (11,12  0,14). Os outros medicamentos intracanais testados não mostraram diferença estatística em todos os tempos analisados, na presença ou ausência de dentina.
Dessa forma conclui-se que este estudo verificou que a presença de dentina não promoveu uma diminuição estatisticamente significante sobre os pHs de todos os medicamentos testados, com exceção da pasta de Ca(OH)2 + água destilada após uma hora. (Apoio: FAPESP - 2/02535-4.)
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Análise computadorizada do desvio apical em canais mesiais de molares inferiores instrumentados por diferentes técnicas
PICOLI, F., MANIGLIA, C. A. G., REGIS, G. C.*, PICOLI, L. C.
Endodontia - UNIVERSIDADE DE FRANCA. E-mail: fabiopicoli@connectodonto.com.br
Este estudo avaliou o desvio apical em canais mesiais de molares inferiores, após a instrumentação manual e rotatória. Foram utilizadas 18 raízes mesiais de primeiros molares inferiores, humanos. Estas foram secionadas 2 mm aquém do ápice e limas K #10 foram posicionadas no interior dos canais, até aparecerem apicalmente. Em seguida, foram realizadas radiografias para avaliação dos ângulos e raios de curvatura dos canais. Ainda com as limas no interior dos canais, a superfície apical, obtida pelo desgaste, foi fotografada com uma câmera digital. A partir das fotos obtidas, as distâncias em milímetros entre ponta dos instrumentos e as superfícies externas da raiz, foram mesuradas, com o auxílio do software Image Tool. As raízes foram então divididas em 2 grupos: G I - instrumentação manual (“step back”); G II - instrumentação rotatória ProFile (“crown-down”). NaOCl 1% foi utilizado em ambos os grupos. Após a instrumentação as raízes foram novamente fotografadas e mensuradas. A análise comparativa das distâncias, antes e após a instrumentação, permitiu estabelecer o desvio apical dos canais. Os canais mesiais instrumentados manualmente apresentaram um desvio significativamente maior para a mesial, em comparação aos canais preparados com limas Profile (p < 0,01). Além do desvio para mesial, os canais MV instrumentados manualmente apresentaram, também, um desvio maior para vestibular (p < 0,01).
A instrumentação com limas ProFile mostrou ser mais segura quanto a manutenção do trajeto original de canais mesiais de molares inferiores, que a instrumentação manual com limas de aço inox. (Apoio: CNPq.)
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Influência do tratamento térmico recristalizador na flexibilidade dos fios ortodônticos utilizados na contenção rígida
TABATA, C.*, SANTOS, M. D., BOMBANA, A. C., SETO, M. Y.
Dentística/Endodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: cttabata@terra.com.br
Na prática clínica, um dos maiores problemas quando da utilização da contenção rígida feita com fio ortodôntico e resina é a própria confecção e manutenção da conformação do arco durante sua instalação principalmente pelo “efeito de mola” que tal fio apresenta. Em se tratando da manutenção, justamente por esse “efeito de mola”, somente a resina não possui força o suficiente para mantê-la em posição. A proposta deste estudo foi avaliar a influência de um tratamento térmico recristalizador em fios ortodônticos 0,7 mm e 0,8 mm. Foram utilizados 40 fios ortodônticos, sendo metade 0,7 mm e a outra metade 0,8 mm. Dos 20 fios de cada espessura, 10 foram submetidos ao tratamento recristalizador e 10 mantidos na sua forma original. Feito o tratamento, todos os 40 fios foram submetidos ao ensaio de flexão em um troptômetro. Os resultados demonstraram que o tratamento térmico recristalizador foi capaz de provocar a redução na resistência à flexão dos fios 0,7 mm a uma média de 18,75%. Nos fios 0,8 mm a diminuição foi de 13,65%. 
Portanto, concluiu-se que o tratamento térmico recristalizador reduz a resistência à flexão dos fios ortodônticos de maneira significativa, tornando-os mais maleáveis.
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Análise da qualidade do selamento em perfurações de furca: um estudo através de um modelo bacteriano
ESPINDOLA, V. P.*, DEUS, G., GURGEL FILHO, E., COUTINHO, T.
Endodontia - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: viviane_espindola@bol.com.br
Este estudo objetivou avaliar a qualidade do selamento apical obtido em perfurações de furca reparadas por 4 materiais. Para isso, 66 molares inferiores foram selecionados. 3 dentes foram utilizados como controle positivo sendo somente perfurados. 3 dentes não perfurados formaram o grupo controle negativo. Nos 60 dentes restantes foram realizadas perfurações padronizadas com broca esférica #3. Os dentes foram divididos randomicamente em 4 grupos: G1 (n = 15): MTA Angelus; G2 (n = 15): Pro-Root MTA; G3 (n = 15): Cimento Portland (Tipo II - Mauá - RJ) e G4 (n = 15): Super-EBA. O modelo experimental para análise da infiltração bacteriana foi uma adaptação do descrito por Mortensen et al. (1965), onde a furca reparada ficou submersa em caldo BHI estéril. As amostras foram submetidas à saliva humana e incubadas a 37ºC, sendo realizadas observações diárias. O término do período experimental foi no 52 dia, pois se verificou o turvamento de um dos pilotos negativos. Os dados referentes à contaminação foram separados por semana e tratados estatisticamente pelo teste de sobrevivência de Kaplan-Meier que revelou haver diferença significante entre os grupos, sendo que G4 apresentou os melhores resultados em relação aos outros grupos (p < 0,05), o G1 e o G2 apresentaram resultados semelhantes entre si (p > 0,05) e superiores ao G3 (p < 0,05). O G3 apresentou os piores resultados sendo estes estatisticamente signficantes (p < 0,05).
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que o Super-EBA promoveu um selamento superior aos outros grupos sendo este significante estatisticamente.
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Avaliação in vitro da infiltração marginal cervical e apical em cimentos endodônticos
CARRASCO, T. G.*, CARRASCO, L. D., FRÖNER, I. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: thacarrasco@hotmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi de avaliar quantitativamente in vitro a infiltração marginal cervical e apical de diferentes cimentos endodônticos. Foram utilizadas 65 raízes de dentes unirradiculares, seccionadas na altura do colo anatômico. A instrumentação foi padronizada, com comprimento de trabalho a 1 milímetro do ápice radicular e obturação com condensação lateral ativa. Os cimentos avaliados foram: Endofill, Sealer 26 e AH Plus. Foram realizados grupos controles (positivo e negativo). Após a obturação as raízes foram impermeabilizadas externamente, com exceção da área a 1 milímetro ao redor do forâmen apical e da obturação a nível cervical. As raízes foram imersas em tinta nanquim e submetidas a vácuo por 5 minutos, mantidas na solução por 24 horas à temperatura de 37C. Após a lavagem, foram realizados sulcos longitudinais nas faces vestibular-lingual das raízes e fragmentadas com auxílio de martelo cirúrgico e lâmina de estilete. As medidas foram realizadas a partir do degrau apical e do corte da obturação na cervical, até o ponto de maior penetração do corante na junção material obturador-parede do canal radicular. As leituras foram realizadas por 2 examinadores com auxílio de perfilômetro e aumento de 45 X. Os resultados mostraram que a menor infiltração no terço cervical foi com o Endofill (4,15  0,53), Sealer 26 (4,47  2,73) e AH Plus (5,37  1,07) enquanto que no terço apical foi o Sealer 26 (0,43  0,96), AH Plus (2,10  2,26) e Endofill (3,92  2,38).
Os cimentos endodônticos apresentaram infiltração marginal diferente entre o terço cervical e apical.
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Análise por MEV da qualidade de retropreparos executados com ultra-som utilizando-se pontas lisa e diamantada
GOMES, F. A.*, BASTOS, P., FRÖNER, I. C., DEUS, G., COUTINHO FILHO, T., GURGEL FILHO, E. D., MANIGLIA-FERREIRA, C.
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. E-mail: fabioendodontia@bol.com.br
Comparou-se, em microscopia eletrônica de varredura (MEV), a homogeneidade de preparo e limpeza das paredes de retropreparos executados com ultra-som, utilizando-se pontas lisa e diamantada. Foram utilizados 60 incisivos centrais superiores, os quais foram limpos, modelados e obturados pela técnica da compressão hidráulica. Os dentes foram divididos em 2 grupos, sendo que 45 foram retropreparados com ponta lisa, e os demais 45 dentes com ponta diamantada: Grupo I - ponta lisa e Grupo II - ponta diamantada. As análises foram feitas por 3 avaliadores que desconheciam as origens das imagens. Foram analisadas: i) espessura e forma da parede dentinária do retropreparo; ii) limpeza da superfície da parede da cavidade. Os resultados foram emitidos pelos examinadores em forma de escores numéricos, os quais foram tratados estatisticamente (Kruskal-Wallis), e mostraram-se com diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05).
Os resultados permitem-nos concluir que os maiores desgastes e imperfeições das paredes ocorreram com o uso de pontas diamantadas. Pontas lisas promovem paredes do preparo mais limpas, com menor quantidade de “smear layer”.
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Estudo comparativo do desvio apical promovido por limas manuais e rotatórias de níquel-titânio
AMARAL, V. C.*, PEREIRA, R. S., FIDEL, R. A. S.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. E-mail: vcamaral@terra.com.br
O objetivo deste experimento foi avaliar o desvio apical promovido pelas limas Nitiflex, ProFile e ProTaper em dentes humanos extraídos. Foram utilizados trinta canais mesiovestibulares de molares inferiores divididos em três grupos equivalentes em relação ao grau e nível de curvatura (método de Schneider), diâmetro apical e comprimento de trabalho. No primeiro grupo utilizou-se instrumentos Nitiflex (Maillefer) e brocas Gates-Glidden com técnica de preparo “crown-down”; no segundo, o sistema ProFile. 04/.06 & O.S. (Maillefer) e, no terceiro, o sistema ProTaper (Maillefer), estes últimos de acordo com as recomendações do fabricante. Com auxílio de um dispositivo posicionador, efetuou-se radiografias iniciais com lima #10 no canal, que foram projetadas com aumento de 10 vezes sobre papel, e copiados os contornos do dente e da lima. Após instrumentação, foram feitas radiografias finais com lima #30 (a última utilizada no preparo apical), seguindo os mesmos princípios das tomadas iniciais, que foram sobrepostas ao desenho anterior correspondente, traçando-se em cor diferente o contorno dessa lima. O desvio apical quando existente, foi medido através do método proposto por CIMIS et al. Os resultados apresentaram um valor médio de desvio de 0,28 mm (moderado) para o Grupo I; 0,17 mm (mínimo) para o Grupo II e 0,21 mm (mínimo) para o Grupo III.
Ao serem confrontados entre si pelo método ANOVA concluiu-se não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos (p > 0,05).
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Avaliação da radiopacidade de cimentos obturadores de canais radiculares
TANOMARU FILHO, M., CEZARE, L.*, TANOMARU, J. M. G., GONÇALVES, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: luodonto@mtv.com.br
Um cimento endodôntico ideal deve apresentar dentre as suas propriedades físico-químicas radiopacidade suficiente para permitir a sua observação radiográfica destacando-o das estruturas anatômicas adjacentes, tais como dentina e osso alveolar, permitindo a avaliação de seu contorno. O objetivo deste estudo foi avaliar a radiopacidade de cinco cimentos endodônticos (Endofill, Sealapex, Sealer 26, AH Plus e RSA Roeko Seal) de acordo com as normas ISO 6876/2001. Os materiais avaliados foram manipulados segundo instruções do fabricante para confecção de 5 corpos-de-prova para cada cimento estudado, padronizados com 10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. Estes foram levados à estufa a 37C, com umidade, até sua presa final. Em seguida empregando-se 5 filmes oclusais, os 5 corpos-de-prova de cimentos diferentes foram radiografados juntamente com uma escala de densidade com espessuras de 2 a 16 mm de alumínio. A calibragem do aparelho de Raios X GE1000 foi de 50 kVp, 10 mA e 18 pulsos por segundo e distância de 33,5 cm. As radiografias foram digitalizadas e as radiopacidades dos cimentos comparadas a escala de alumínio em mm, utilizando o programa WIXWIN 2000 (Gendex). Após análise estatística os resultados demonstraram que os cimentos à base de hidróxido de cálcio, Sealapex e Sealer 26, apresentaram menor radiopacidade, o AH Plus foi o mais radiopaco, sendo o RoekoSeal e Endofill intermediários.
Concluímos que embora com radiopacidades diferentes, os cimentos analisados, com composições diversas, seguem a medida mínima em mm de alumínio de radiopacidade proposta pela norma ISO.
 Ib024
Infiltração marginal apical, após limpeza do canal com aplicação do laser Er:YAG e diferentes substâncias químicas
OLIVEIRA, A. P.*, CARVALHO, E. M. O. F., CARVALHO, B. C. F., SOUZA NETO, M. D., ROBAZZA, C. R. C.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: ana_matsumura@yahoo.com.br
O presente trabalho teve como objetivo avaliar in vitro a influência da aplicação do laser Er: YAG (4 Hz; 200 mJ; 62 J; 225 W) nas paredes do canal concomitantemente com a utilização de algumas substâncias químicas auxiliares, na infiltração marginal apical. Foram utilizados 48 dentes unirradiculares obtidos do BDPH da disciplina de Endodontia da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas/Centro Universitário Federal, os quais tiveram o preparo químico-cirúrgico com água destilada e limas FKG manuais, utilizando a técnica coroa-ápice. Após preparo, os dentes foram divididos em 6 grupos: grupo I: água destilada + laser, grupo II: clorexidina a 0,2% + laser; grupo III: hipoclorito de sódio a 1% + laser; grupo IV: EDTA-T + laser; grupo V: clorexidina a 0,2% + hipoclorito de sódio a 1% + laser e grupo VI: EDTA-T + hipoclorito de sódio a 1% + laser. Após a aplicação do laser juntamente com as substâncias utilizadas, os dentes foram secados com cones de papel absorvente e obturados com cimento AH Plus. A infiltração marginal apical foi evidenciada pelo corante Rodamina B a 1% e as leituras de infiltração, através de microscópio de mensuração. Os dados numéricos e a análise estatística permitem estabelecer da maior para a menor infiltração as seguintes substâncias: clorexidina a 0,2%, controle, EDTA-T, clorexidina a 0,2% + hipoclorito de sódio a 1%, EDTA-T + hipoclorito de sódio a 1% e hipoclorito de sódio a 1%.
De acordo com a metodologia empregada, pode-se concluir que a clorexidina apresentou a maior infiltração marginal apical e que o hipoclorito de sódio a 1% apresentou a menor infiltração, quando utilizados juntamente com laser Er:YAG e obturados com cimento AH Plus.
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Efeito do laser de Er:YAG em canais radiculares úmidos ou secos
KRÄFT, R.*, TALGE, C. A., CAMARGO, C. H. R., VALERA, M. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: anchieta@ibb.unesp.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a perda de estrutura dentária do canal radicular de dentes submetidos à irradiação pelo laser de Er:YAG. Foram utilizados 44 dentes humanos unirradiculados extraídos, que tiveram suas coroas seccionadas padronizando o tamanho dos espécimes em 12 mm. Após, foram preparados biomecanicamente até a lima K 70, sendo irrigados com hipoclorito de sódio 1%, e secos com papel absorvente na superfície externa e com cone de papel no interior do canal, em seguida, foi realizada a pesagem dos espécimes utilizando balança de precisão. Os dentes foram divididos em 2 grupos experimentais (n = 22): Grupo A - os espécimes sofreram irradiação com o canal radicular úmido e o Grupo B com o canal radicular seco, os quais foram subdivididos em 4 subgrupos (n = 11), de acordo com o parâmetro do laser utilizado: A1 e B1 (E = 120 mJ; f = 10 Hz e P = 1,2 W), A2 e B2 (E = 80 mJ; f = 10 Hz; P = 0,8 W). A irradiação de todos os espécimes foi realizada por meio de movimentos helicoidais da região apical até a cervical, em 3 aplicações num tempo final de 10 s. Após a irradiação pelo laser, os espécimes foram novamente pesados e os resultados foram submetidos à análise estatística ANOVA (5%) e ao teste de Tukey. Três espécimes de cada grupo foram observados em MEV. Verificou-se que não houve diferença entre os grupos avaliados (p < 0,05).
Podendo concluir que a perda de estrutura dentária após a aplicação do laser de Er:YAG independe da umidade presente no canal radicular.
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Influência do cianoacrilato pós-tratamento endodôntico no selamento de restaurações adesivas
CARVALHO, A. S.*, OLIVEIRA, P. R., VALERA, M. C., GOMES, A. P. M., CAMARGO, C. H. R., SILVA, A. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: alesverberi@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o selamento marginal de restaurações adesivas realizadas após o uso do cianoacrilato pós-tratamento endodôntico. Foram utilizados 72 incisivos bovinos que foram tratados endodonticamente e obturados com cones de guta-percha e cimento Sealapex. Metade dos dentes recebeu uma camada de cianoacrilato em contato com o material restaurador e na abertura coronária. Os dentes foram mantidos a 37ºC e umidade de 100% por 24 h. Os espécimes foram divididos em 6 grupos de 12 dentes cada, sendo 10 experimentais e 2 controles (positivo e negativo): G1 - impermeabilização com cianoacrilato + restauração com CIV; G2 - sem cianoacrilato + CIV; G3 - semelhante a G1 mas restaurado com resina composta Z100; G4 - semelhante a G2 mas restaurado com Z100; G5 - semelhante a G1 e G3 mas restaurado com resina condensável P60; G6 - semelhante a G2 e G4 mas restaurado com P60. Os dentes permaneceram em saliva artificial 24 h a 37ºC, com umidade 100%, foram levados a termociclagem e permaneceram em saliva artificial por 60 dias. Os dentes foram impermeabilizados externamente, exceto na restauração e 1 mm além das suas margens e imersos em solução de Rodamina B 2% durante 24 h para posterior avaliação das infiltrações ocorridas. As infiltrações foram submetidas ao teste t (Student),  = 5%. Não houve diferença estatística significante entre os grupos com e sem cianoacrilato (p > 0,05). Entretanto, houve diferenças entre os materiais restauradores, sendo que a resina P60 apresentou melhor resultado.
Conclui-se que o cianoacrilato não interfere no selamento marginal das restaurações.
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Avaliação em cultura de células da citotoxicidade de duas associações empregadas como medicação intracanal em Endodontia
BORTOLOTTO, F. R.*, BOMBANA, A. C., MARQUES, M. M., AZEVEDO, C. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: vinhab@hotmail.com
Justifica-se estudar se as medicações intracanal, antes de qualquer benefício que possam oferecer, não constituem fator de toxicidades tecidual superior ao limiar de tolerância celular apical e periapical. Foi objetivo do presente estudo avaliar o nível de toxicidade de duas medicações intracanal (NDP e PRP), utilizando-se de fibroblastos cultivados 3T3 de camundongos NIH (Swiss), em reações imediatas (ensaio de curto prazo, nos períodos de 0, 6, 12 e 24 horas) e de sobrevivência celular (ensaio de longo prazo; em períodos de 1, 3, 5 e 7 dias), procedendo-se às avaliações pelo uso de contagem celular direta pela exclusão de células coradas pelo azul de Trypan. Obtivemos 3 grupos experimentais: controle (GI), PRP (GII) e NDP (GIII), e cada grupo teve 3 amostras por período experimental. Os resultados foram expressos em viabilidade e crescimento celular para o ensaio de longo prazo e em viabilidade celular para o de curto prazo e os dados submetidos a tratamento estatístico.
Os resultados permitiram-nos concluir que: a presença das associações medicamentosas, nos parâmetros avaliados, não constituiu fator impediente à sobrevivência celular e que o NDP e o PRP mostraram-se biocompatíveis, tanto nos testes de reação imediata quanto nos de sobrevivência celular.
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Avaliação da padronização dos cones de guta-percha principal com conicidades .04 e .06
TANOMARU FILHO, M., JORGE, E. G.*, TANOMARU, J. M. G., LEONARDO, M. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: ericagouveia@uol.com.br
A correta adaptação do cone de guta-percha principal à região apical do canal radicular é de fundamental importância. Atualmente com a introdução da instrumentação rotatória, conicidades maiores de instrumentos foram propostas levando a fabricação de cones com novas conicidades. O objetivo desse estudo foi avaliar duas marcas de cones de guta-percha principais (Dentsply-Maillefer e Roeko) de conicidades .04 e .06 e diâmetros 0,25, 0,30, 0,35 e 0,40 quanto à sua estandardização de extremidade e conicidade. Dezesseis grupos foram estabelecidos seguindo as variáveis: fabricante, conicidade e número. Para cada grupo, foram analisados 10 cones, com medidas em D0, D3, e D16, empregando-se projetor de perfil (perfilômetro), com precisão de milésimo de milímetro. A diferença entre D3 e D0 foi calculada e dividida por três, para obtenção da conicidade nos 3 mm apicais. Foram confeccionadas planilhas com os dados encontrados e os fixados pela norma ADA nº 28. Os resultados foram analisados,demonstrando que os valores Do, D3 e D16 respectivamente, seguiram o nível de tolerância da ADA nº 28 em: 65%, 42,5% e 27,5% dos cones Dentsply-Maillefer .04; 55%, 55% e 35% dos cones Dentsply-Maillefer .06; 65%, 75% e 87,5% dos cones Roeko .04; 57,5%, 75% e 72,5% dos cones Roeko .06. Quanto à variação de conicidade: 25% e 20% dos cones Dentsply-Maillefer .04 e .06 e 47,5% e 40% dos cones Roeko .04 e .06 respectivamente estavam dentro das normas.
Conclui-se que os cones de guta-percha .04 e .06 não correspondem as normas ADA existentes, sendo melhores os valores encontrados para a marca Roeko.
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Análise comparativa da qualidade de seis marcas comerciais de limas endodônticas manuais do tipo K de aço inoxidável
MELO, M. G.*, ABREU, F. B., RABANG, H. R. C., DAMETTO, F. R., GOMES, B., FERRAZ, C., SOUZA FILHO, F. J.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: marcelloghetti@hotmail.com
A fabricação dos instrumentos e materiais obturadores de uso endodôntico deve cumprir a uma série de requisitos para manter um nível de estandardização. Este trabalho teve como objetivo comparar 6 diferentes marcas comerciais de limas endodônticas manuais do tipo K de aço inoxidável quanto ao acabamento superficial, a composição química e a resistência à fratura por torção. Foram analisadas três caixas de limas endodônticas do tipo K, sendo: três CC-Cord (Zipperer - Alemanha), três Dyna (França), três K-File (Kerr), três Flex-R (Moyco Union Broach), três K-FlexoFile (Dentsply-Maillefer) e três K-File (Dentsply-Maillefer). Todas as marcas tiveram suas superfícies avaliadas e semiquantificadas utilizando o microscópio eletrônico de varredura - JEOL JSM T330A e X-Ray Analyzer Series II - Noran Instruments (EDX), respectivamente. Posteriormente, foram submetidos a ensaios para medição do torque (MST - 810 Material Test System). Constatou-se que todas as marcas apresentaram limas com defeitos de superfície, porém a marca Dentsply-Maillefer demonstrou ter um melhor controle da qualidade do acabamento. A análise em EDX não apresentou diferença significativa na composição do aço inoxidável empregado na fabricação das limas apresentando os mesmos componentes, Fe, Cr, Ni e Si. Todas as marcas estudadas apresentaram-se dentro dos padrões de resistência à torção exigida pela especificação nº 28 da American Dental Association, de 1982, para instrumentos endodônticos do tipo K. 
Conclui-se que há necessidade de um melhor controle de qualidade do acabamento superficial de todas as marcas estudadas.
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Tratamento endodôntico de pacientes que procuram ambulatório – análise radiográfica
TOLEDO, A. C.*, RACY, C. F., SOUZA, E. B., BRITO, L. M.
Endodontia - UNIVERSIDADE IBIRAPUERA. E-mail: toledo.anaclaudia@bol.com.br
O insucesso na terapia endodôntica é derivado de erros cometidos em uma ou mais das seguintes etapas: diagnóstico, preparo e obturação do sistema de canais e restauração do elemento dental. Determinar a responsabilidade em relação à qualidade da fase executada constitui fator fundamental para obtenção de prognóstico e tratamento adequados. O objetivo deste estudo constitui na análise radiográfica das condições dos tratamentos endodônticos dos pacientes que procuram tratamento na clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade Ibirapuera. Foram observadas, por 4 examinadores, 224 radiografias panorâmicas perfazendo 400 dentes tratados endodonticamente. Deste total, 72,5% apresentavam tratamento endodôntico inadequado, 52,75% apresentavam rarefação óssea e 11,75% apresentavam reabsorção dental. Além disso, foi verificado que 76,25% dos pacientes eram do sexo feminino e que 18,5% dos dentes tratados eram incisivos centrais superiores.
A análise radiográfica demonstrou alta porcentagem de tratamentos endodônticos de qualidade inadequada nos pacientes que procuraram a clínica da UNIb.
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Avaliação in vitro da infiltração marginal em preparos biomecânicos realizados com diferentes regimes de irrigação
MIYASHIRO, L.*, STOCHI, L. A., YAMASHITA, J. C., DUARTE, M. A. H., OLIVEIRA, E. C. G.
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: lismiyashiro@yahoo.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar, in vitro infiltração marginal apical apresentadas por obturações endodônticas de canais biomecanizados com diferentes regimes de irrigação. Foram utilizados 40 caninos, divididos em quatros grupos experimentais de acordo com os seguintes regimes de irrigação: Grupo I, solução de clorexidina a 2% (CHX); grupo II, solução de hipoclorito de sódio a 1% (NaOCl); grupo III, CHX + EDTA; grupo IV, NaOCl + EDTA. Após obturação os dentes foram imersos em solução de azul de metileno a 2%, após clivagem dos espécimes as infiltrações marginais de corante foram medidas. Foram utilizados os testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e de Dunn para análise estatística. Os resultados mostraram menor infiltração no grupo IV, seguindo pelos grupos III, I e II. Houve diferença significante entre os grupos IV e I, e IV e II.
Concluiu-se que o regime de irrigação endodôntica associado a solução de CHX + EDTA permite uma infiltração marginal, em obturações endodônticas, maior porém semelhante ao da associação NaOCl a 1% + EDTA. Os regimes de irrigação utilizando CHX ou NaOCl somente permitem as maiores infiltrações marginais apresentadas, sem diferença entre elas.
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Avaliação in vitro do grau de limpeza de diferentes irrigantes associados ou não ao EDTA, submetidos à análise por MEV
VASCONCELOS, B. C.*, LUNA-CRUZ, S. M., MANIGLIA-FERREIRA, C., DE DEUS, G., COUTINHO FILHO, T., FRÖNER, I. C., GURGEL FILHO, E. D.
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. E-mail: jerseybcv@bol.com.br
Este trabalho teve como objetivo avaliar a grau de limpeza de diferentes soluções irrigantes do sistema de canais radiculares. Foram utilizados 56 dentes unirradiculares. Os dentes foram divididos em cinco grupos experimentais, (n = 10): G1 (soro fisiológico), G2 (hipoclorito de sódio a 2,5%), G3 (gel de clorexidina a 2%), G4 (G2 + EDTA a 17%), G5 (G3 + EDTA a 17%); e dois controles, (n = 6): controle negativo (sem tratamento), controle positivo (banho de hipoclorito de sódio e EDTA em ultra-som). O preparo foi realizado de maneira padronizada em todos os grupos, utilizando-se brocas Gates-Glidden e limas tipo Kerr. Cada dente foi irrigado com 1 ml de solução referente ao seu grupo, entre cada lima ou broca utilizada. Os grupos 4 e 5 receberam 1 ml de EDTA após o preparo manual, permanecendo no canal por três minutos sob agitação. Os espécimes foram clivados e preparados para análise, dos seus terços apicais, em microscopia eletrônica de varredura. As imagens obtidas foram avaliadas por três examinadores em regime de duplo-cego. Os resultados foram transformados em escores e submetidos ao teste estatístico ANOVA e ao não-paremétrico Kruskal-Wallis (p < 0,01). Os melhores resultados foram obtidos nos grupos que receberam hipoclorito de sódio + EDTA e clorexidina + EDTA, mostrando diferença estatisticamente significante frente aos demais grupos.
Pôde-se concluir, nas condições desse experimento, que o uso de uma solução quelante potencializa significativamente a capacidade de limpeza dos diferentes irrigantes.
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Avaliação comparativa da quantidade de material extruído do forame apical em quatro sistemas rotatórios NiTi
FERREIRA, M. F.*, COUTINHO, T., KREBS, R., FERREIRA, N., GURGEL FILHO, E., DEUS, G.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: jose-valente@uol.com.br
O presente trabalho objetivou comparar a extrusão de raspas dentinárias ocorrida após a instrumentação por 4 sistemas rotatórios NiTi. Para tal, 50 molares inferiores foram selecionados e acessados de modo convencional. As raízes mesiais foram seccionadas e adaptadas em um aparato no qual o ápice radicular ficou em íntimo contato com um filtro de papel (de peso previamente conhecido). As raízes mesiais foram distribuídas randomicamente em 5 grupos iguais, que obedeceram o seguinte critério de instrumentação: G1: Protaper (Dentsply); G2: GT Great Taper (Dentsply); G3: K3 Endo, G4: Miltex, e GC (controle): Step-Back. Após a instrumentação, o filtro de papel foi seco em uma estufa por 90 minutos e repesado em uma balança de precisão (Gehaka BG 200). A diferença entre o peso inicial do filtro de papel e o final corresponde ao material extruído pelo forame. A quantidade de material extruído variou entre 0,0003 g e 0,0223 g. A média de extrusão no G1 foi 0,0012 g, no G2 foi 0,00103 g, no G3 foi 0,00113 g, no G4 foi 0,00107 g e no GC foi 0,01166 g. Os dados foram tratados estatisticamente pelo teste Friedman e Wilcoxon que revelaram não haver diferenças entre os G1, G2, G3 e G4 (p > 0,5), porém todos os grupos apresentaram uma quantidade de material extruído significantemente menor que o grupo controle (Step-Back) (p < 0,1).
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a quantidade de material extruído pelos sistemas automatizados foi similar estatisticamente e que a instrumentação manual (Step-Back) extruiu significantemente mais material que os sistemas automatizados.
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Avaliação do remanescente dentinário cervical após o uso das brocas Gates-Glidden: seqüência decrescente versus crescente
BRANDÃO, C.*, DEUS, G., COUTINHO, T., CERVANTES, K. D. R., KREBS, R. L., GURGEL FILHO, E.
Biomédico - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: claudiabrandao@terra.com.br
Este estudo objetivou avaliar a área do canal (AC) e a menor distância à furca (MDF) do remanescente dentinário cervical após o uso das brocas Gates-Glidden (GG) em seqüência decrescente e crescente. Vinte e quatro molares inferiores foram acessados e os canais mesiais localizados. Os dentes foram embutidos em resina epóxi com 2 guias paralelas ao longo eixo da raiz. Foi criado um sistema tipo mufla simplificado adaptado do sistema preconizado por Bramante (1978) que permitiu a montagem e desmontagem do sistema com excelente precisão. As amostras foram seccionadas horizontalmente a 3 mm da furca. Logo após o sistema foi desmontado para a observação das amostras em um estereoscópio (15 X). A AC inicial e a MDF inicial foram medidas através do programa Carnoy 2.0 para Windows. As amostras foram remontadas e divididas em 2 grupos que obedeceram ao seguinte critério de preparo: G1 (canais mésio-vestibulares): GG (#2, #3 e #4) crescente e G2 (canais mésio-linguais): GG (#4, #3 e #2) decrescente. O sistema mufla foi novamente desmontado e os parâmetros remedidos. Os resultados revelaram uma área final média de 0,264  0,082 mm2 no G1 e de 0,116  0,05 mm2 no G2. A MDF média final foi de 0,0195  0,0124 mm no G1 e de 0,0326  0,0096 mm no G2. Os dados foram tratados estatisticamente através do teste t para amostras pareadas que revelou diferenças significantes para os grupos (p < 0,1) nos 2 parâmetros analisados.
Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que a seqüência decrescente foi mais segura que a seqüência crescente pois proporcionou um desgaste mais controlado na zona de risco.
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Eficácia de quatro solventes utilizados na remoção da guta-percha dos canais radiculares
ANDRADE, M. L.*, TERRA, V. C. R., BRANDÃO, R. M., LAGE, T. C. L., FRAUCHES, M. B.
Odontologia - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE DA FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR. E-mail: odontologia@univale.br
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a eficácia e o tempo gasto por quatros solventes utilizados na remoção da guta-percha dos canais radiculares. Assim, 40 dentes incisivos superiores permanentes humanos extraídos, foram preparados pela técnica “crown-down”, obturados com guta-percha e cimento Endofill pela técnica da condensação lateral, selados com cimento fosfato de zinco, radiografados, codificados e armazenados a 37C e 100% de umidade por um mês. Os espécimes foram divididos aleatoriamente em 4 grupos para desobstrução: G1 - halotano; G2 - terebentina; G3 - clorofórmio e G4 - óleo de laranja. Após remoção do selamento, a obturação foi removida com uma lima Hedströem (Maillefer) e uso dos solventes. O tempo de remoção da obturação foi registrado e esta foi considerada completa quando não houve evidência de guta-percha e cimento nas limas ou pontas de papel absorvente (Diadent), sendo feita uma radiografia para cada amostra. Os dentes foram seccionados longitudinalmente e a quantidade de resíduos remanescentes mensurada através de escores, por 2 avaliadores, com uso de lupa estereoscópica (15 X) e análise das radiografias. Os dados foram analisados estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis, que indicou diferença significativa entre os grupos testados. Radiograficamente o halotano mostrou maior eficiência, e microscopicamente o clorofórmio. O grupo do halotano requereu menor tempo para desobstrução.
Todos os materiais testados mostraram eficácia na desobstrução, porém o halotano e o clorofórmio apresentaram melhor desempenho na remoção da guta-percha.
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Avaliação de algumas propriedades físico-químicas de cimentos endodônticos nacionais à base de óxido de zinco-eugenol
GRANEIRO, R. D. P.*, FIDEL, R. A. S., FIDEL, S. R., SENNE, M. I. A., SASSONE, L. M.
Proclin - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: rosilea.graneiro@uol.com.br
Na busca de um cimento endodôntico ideal, inúmeras pesquisas foram e estão sendo realizadas tanto no que concerne às propriedades físico-químicas, como às propriedades biológicas e microbianas. No presente estudo, a partir do estabelecimento da relação pó-líquido, avaliou-se o comportamento de 5 cimentos endodônticos nacionais à base de óxido de zinco-eugenol (Endofill, Intrafill, Cimento de Rickert, Pulp-Fill e Target) frente às propriedades físico-químicas de escoamento, tempo de trabalho e tempo de endurecimento. Os resultados foram submetidos a análise estatística através do teste de análise de variância ANOVA (p < 0,05) onde todos os cimentos apresentaram diferenças estatísticas significantes. Posteriormente foram submetidos ao teste de Tukey. Todos os cimentos apresentaram escoamento superior ao mínimo exigido pela ADA. O Target demonstrou maior escoamento, enquanto o Endofill o menor, mas não houve diferença estatística significante entre o Target e o Intrafill. Quanto ao tempo de trabalho os cimentos ficaram em ordem decrescente: Cimento de Rickert, Target, Intrafill, Pulp-Fill e Endofill, sendo que não houve diferença estatística significante entre os 3 primeiros. O Target foi o cimento com o menor tempo de endurecimento (19’), semelhante ao preconizado por Grossman em 1976 (20’).
Considerando as 3 propriedades estudadas, o Target foi o que apresentou os melhores resultados, como o menor tempo de endurecimento, apesar de não haver diferença estatística significante entre o mesmo e o Intrafill nas propriedades de escoamento e tempo de trabalho.
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Avaliação in vitro de três localizadores apicais eletrônicos utilizados em Endodontia
LUNA-CRUZ, S. M.*, VASCONCELOS, B. C., GURGEL FILHO, E. D., DE DEUS, G., COUTINHO FILHO, T., FRÖNER, I. C., MANIGLIA-FERREIRA, C.
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. E-mail: suyaneluna@yahoo.com.br
Os aparelhos Root ZX, Apex Finder 7005 e Endosonic são exemplos de localizadores apicais eletrônicos que trabalham com duas impedâncias para aumentar a acurácia durante a determinação da localização dos forames apicais, sendo que esta tecnologia aumenta substancialmente os acertos dos resultados obtidos. O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a eficácia destes aparelhos. Foram utilizados 57 dentes extraídos unirradiculados, todos apresentando rizogênese completa. Os dentes foram separados em grupos e incluídos em compartimentos plásticos contendo alginato, o qual funcionou como meio condutor, simulando o tecido periodontal. Os aparelhos foram utilizados em seqüência alternada em todos os elementos dentais. Os resultados obtidos foram comparados com os valores reais, determinados posteriormente à utilização dos aparelhos. Todos os valores foram analisados estatisticamente com o auxílio do programa BioEstat 2.0 (Kruskal-Wallis). Os melhores resultados foram obtidos pelo aparelho Endosonic, seguido pelo Root ZX e Apex Finder. Não foram detectadas diferenças estatisticamente significantes (p = 0,9060).
Conclui-se que os três aparelhos utilizados obtiveram resultados satisfatórios, entretanto o Endosonic apresentou menor prevalência de sobremedição.
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Avaliação da dor pós-operatória em dentes com mortificação pulpar
LEITE, R. C. S. R.*, FERREIRA, M. B., CARVALHO, B. C. F., CARVALHO, E. M. O. F., ROBAZZA, C. R. C.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: elaine@int.efoa.br
O objetivo deste estudo foi observar a presença da dor pós-operatória, após o preparo químico-cirúrgico, com diferentes níveis de instrumentação apical. Foram selecionados 90 dentes unirradiculares, com polpa mortificada e lesão periapical discernível radiograficamente, em pacientes do curso de especialização em Endodontia da Efoa/Ceufe. Utilizou a técnica coroa-ápice para todos os preparos, com limas Flex-R e hipoclorito de sódio a 1% como substância química auxiliar: 30 dentes foram instrumentados a 1 mm do vértice radiográfico, 30 dentes foram instrumentados a 1 mm do vértice e uma lima nº 10 foi introduzida no comprimento real do dente com movimentos oscilatórios, proporcionando assim, a limpeza do forame apical (patência apical) e 30 dentes foram instrumentados no vértice radiográfico. A irrigação final dos canais foi feita com 15 ml de hipoclorito de sódio a 1% e 15 ml de EDTA-T a 17%. O pós-operatório foi avaliado 24, 48 e 72 horas após o preparo, seguindo as normas estabelecidas por Lage-Marques & Antoniazzi (2002). Após 24 e 48 horas do preparo, 33,3% dos dentes apresentaram pós-operatório ótimo e bom, quando instrumentados a 1 mm do ápice, 32,2%, quando instrumentados a 1 mm do ápice com patência apical e 33,3%, quando instrumentados no vértice radiográfico e somente 1,2% apresentou pós-operatório mau, quando se utilizou a patência apical. Após 72 horas, 100% dos pacientes avaliados apresentaram pós-operatório ótimo e bom.
Pode-se concluir que a técnica utilizada foi eficaz no preparo do canal, quando se avaliou o pós-operatório, independente do nível apical de preparo.
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Dissociação iônica de medicações intracanais experimentais à base de hidróxido de cálcio
MANIGLIA, C. A. G., PICOLI, F., MANIGLIA, A. B., SPADARO, C., LIMA, O. J., GIANVECHIO, R. A.*
Endodontia - UNIVERSIDADE DE FRANCA. E-mail: cmaniglia@uol.com.br
O presente trabalho analisou as concentrações de íons cálcio e o pH em meio aquoso proporcionado por quatro diferentes substâncias experimentais propostas como medicamento intracanal. Para tal, foram utilizados 100 dentes incisivos inferiores humanos, formando quatro grupos experimentais: hidróxido de cálcio PA e água destilada, hidróxido de cálcio adicionado ao Aderogil, hidróxido de cálcio adicionado ao Adeforte e a pasta base do cimento Life. A concentração de íons cálcio e o pH foram avaliados no instante inicial, 1, 2, 7, 14, 17 e 33 dias após a colocação dos espécimes em meio aquoso. Após a análise estatística, que evidenciou haver significância (p < 0,01), organizou-se os materiais na seguinte ordem decrescente de liberação de cálcio: hidróxido de cálcio com água destilada como veículo, pasta base do cimento Life, hidróxido de cálcio associado ao Adeforte e hidróxido de cálcio associado ao Aderogil. Em relação ao pH do meio, a análise estatística possibilitou organizar os materiais na seguinte ordem decrescente: pasta base do cimento Life, hidróxido de cálcio com água destilada como veículo, hidróxido de cálcio associado ao Adeforte e hidróxido de cálcio associado ao Aderogil.
Hidróxido de cálcio associado à água destilada e pasta base do cimento Life apresentaram, respectivamente, os maiores valores de dissociação iônica dentre as medicações experimentais testadas. (Apoio: CNPq.)
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A saúde bucal como preocupação entre pediatras de Belo Horizonte em crianças com doenças pulmonares crônicas
SILVA, A. A. M.*, PEREIRA, C. S. J., FERREIRA, E. F., BRAGA, L. L.
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: webhead@ibest.com.br
Este trabalho teve como objetivos verificar os principais medicamentos prescritos por médicos pediatras de Belo Horizonte, no tratamento de doenças pulmonares crônicas, os horários recomendados de administração da droga e as recomendações feitas aos pacientes no momento da prescrição. O cálculo amostral (estimativa de proporção) foi feito a partir da listagem de especialistas inscritos no CRM-MG, com atividade em Belo Horizonte, perfazendo um total de 130 pediatras. Foi distribuído um questionário contendo duas perguntas de múltipla escolha acerca dos horários de administração e relação com as refeições e três perguntas discursivas sobre os medicamentos mais prescritos e as recomendações durante o uso. Os resultados mostraram que os medicamentos mais prescritos se encontram nos grupos dos broncodilatadores, corticosteróides e antibióticos, por ordem de indicação, sendo muitos deles, formulados sob a forma de xaropes açucarados, como meio de viabilizar a aceitação do paciente, além de apresentar muitas vezes, como efeito colateral, a hipossalivação. Dentre os entrevistados, 50% prescrevem os medicamentos entre as principais refeições e apenas 20,7% se preocupam com a ingestão freqüente de sacarose presente nos xaropes como prejuízo para a saúde do paciente.
Conclui-se que há ainda uma preocupação muito pequena por parte dos pediatras no que concerne à saúde oral, mesmo havendo conhecimento sobre a presença de sacarose em muitos dos medicamentos prescritos, sendo grande parte administrada entre as principais refeições.
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Efeitos do condicionamento ácido sobre dentes decíduos e permanentes em função do bisel em preparos cavitários classe V
GANZERLA, E.*, MYAKI, S. I., LEMOS, S., MARTINS, C. L., ARANA-CHAVEZ, V. E.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: emily@oseudentista.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar ao microscópio eletrônico de varredura, os efeitos do condicionamento ácido sobre o esmalte de dentes decíduos e permanentes, confeccionando-se ou não bisel no ângulo cavo-superficial, em preparos cavitários de classe V. Foram selecionados 20 dentes anteriores, clinicamente hígidos (10 decíduos e 10 permanentes). Foram confeccionados preparos classe V, com todas as margens em esmalte. Foi realizado bisel em cinco dentes decíduos (G1), e em cinco permanentes (G2). Os cinco dentes decíduos e os cinco permanentes que não receberam a confecção do bisel, foram denominados respectivamente, G3 e G4. Todos os espécimes sofreram condicionamento com ácido fosfórico a 37% (Dentsply), durante 15 segundos. As amostras foram desidratadas, montadas em bases metálicas, cobertas com ouro e observadas ao microscópio eletrônico de varredura (Jeol JSM-6100). As eletromicrografias revelaram que: no G1, na região cervical do preparo, o padrão de condicionamento do Tipo I foi evidente e na região incisal do preparo não houve padrão de condicionamento definido; no G2, tanto na região cervical quanto na incisal do preparo, observou-se o padrão de condicionamento do Tipo I; nos G3 e G4, tanto na região cervical quanto na incisal do preparo, não se observou padrão de condicionamento definido, pois os prismas de esmalte foram condicionados lateralmente.
Concluiu-se que a confecção de bisel promove a formação de um melhor padrão de condicionamento ácido, especialmente nos dentes permanentes. 
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Diferenças na capacidade osteogênica entre o enxerto de osso inorgânico bovino de origem medular e cortical
SILVA, D.*, SILVA, E. S., CESTARI, T. M., TAGA, R.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: danesilva@yahoo.com.br
Materiais a base de compostos inorgânicos, obtidos de tecido ósseo bovino, tem sido amplamente comercializados como materiais substitutos ósseos e carreadores de fatores de crescimento, pelo fato de não serem imunogênicos e pela sua capacidade osteocondutora. O objetivo do atual trabalho foi comparar radiográfica e morfologicamente a capacidade osteogênica de implante de osso inorgânico bovino de origem cortical e medular (Genius, Baumer S.A.) em defeitos ósseos na calvária de rato. Uma lesão óssea de 8 mm de diâmetro foi realizada nos ossos parietais de 45 animais, sendo que, 15 foram preenchidos com enxerto de osso bovino inorgânico de origem cortical, 15 com o de origem medular e os outros 15 somente com coágulo sangüíneo. A análise nos períodos de 1, 3 e 6 meses pós-cirurgia mostraram que, nos defeitos tratados com osso inorgânico cortical ocorreu pequena formação óssea na borda da lesão e uma gradual formação de tecido fibroso ao redor das partículas do enxerto, enquanto que, nos defeitos tratados com osso inorgânico medular houve o completo preenchimento dos espaços entre as partículas por tecido ósseo, seguido por uma lenta reabsorção e substituição do enxerto por tecido ósseo lamelar durante o processo de remodelação óssea.
Concluímos que, o osso inorgânico bovino de origem medular devido as suas características físicas, presença de microporos e superfície irregular, favorece a adesão, proliferação e diferenciação de células osteoblásticas, sendo um excelente material para enxerto ósseo na região craniomaxilofacial. (Apoio:  FAPESP -  02/01494-2 e 02/01495-9.)
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Efeito da desinfecção química sobre a eficiência de corte de pontas diamantadas
SANTI, M. R.*, SILVA, R. H. B. T., PITA, A. P. G., PINELLI, L. A. P.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: michelledesanti@yahoo.com.br
Considerando a importância do controle de infecção cruzada nos consultórios odontológicos, este trabalho avaliou a influência de químicos de desinfecção sobre a eficiência de corte de pontas diamantadas. Esta análise foi baseada na perda de massa dos dentes após terem sido submetidos ao desgaste pelas pontas diamantadas de diferentes marcas (KGS, MKS e FAVA). A amostra foi composta por 27 corpos-de-prova, sendo 9 de cada marca comercial. Os desgastes foram realizados sob pressão controlada (50 g-80 g) e as pesagens realizadas a cada 30 segundos. Depois de completados 300 segundos de desgaste, as pontas foram submetidas à limpeza com escova de aço e desinfecção (glutaraldeído a 2%, derivado quaternário de amônia a 0,2% ou nenhuma desinfecção). Esses procedimentos foram repetidos até completar o período de 1.200 segundos de desgaste do dente. Os resultados foram submetidos à análise de variância (p < 0,05) e teste Tukey, sendo estatisticamente significantes os fatores tempo e desinfecção. Observou-se que a eficiência de corte dos instrumentos diminuiu com o tempo de desgaste e os agentes de desinfecção mantiveram por mais tempo a capacidade de corte das pontas diamantadas, apesar de atuarem diferentemente entre as marcas comerciais.
A eficiência de corte foi influenciada positivamente pelos desinfetantes químicos usados, o que serve como recomendação para o seu uso.
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Avaliação clínica e microbiológica de medidas preventivas no controle do biofilme e doença gengival em adolescentes
SAMPAIO, T. P. D.*, ALMEIDA, R. V. D., CASTRO, R. D., PEREIRA, M. S. V., MELO, A. C. O., PADILHA, W. W. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: thaise.sampaio@bol.com.br
O estudo se propôs a avaliar a eficácia de três tipos de procedimentos preventivos em adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos de idade. A amostra compôs-se de 21 adolescentes, distribuídos em três grupos: GA (escovação supervisionada + fio dental); GB (escovação supervisionada + fio dental + flúor tópico a 1,23%) e GC (profilaxia com pedra-pomes). Cada grupo de sete adolescentes realizou cinco sessões consecutivas de procedimento, em intervalos quinzenais. Após o término da última quinzena, cada grupo submeteu-se a outro tipo de procedimento, correspondendo ao segundo rodízio. Ao final, totalizaram-se 14 adolescentes por grupo. Coletou-se saliva durante a primeira sessão (inicial = I) de procedimento e quinze dias após a última (final = II), para contagem microbiológica de S. mutans (UFC/ml) em meio de cultura MSB. O ISG e IHOS foram coletados em todas as sessões, obtendo-se a variação (I - II) para cada grupo. De acordo com os resultados alcançou-se a seguinte variação: para GA - IHOS = –0,2; ISG = 4; UFC/ml =  3,6 104; para GB - IHOS = 0; ISG = 6; UFC/ml = –3,6104; para GC - IHOS = 0,3; ISG = 9; UFC/ml = –9,4104. Utilizando-se a análise de variância com um fator, observou-se ao nível de 5% que as variáveis IHO-S (p = 0,086), ISG (p = 0,237) e UFC/ml (p = 0,143) não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos ao resultado final.
Concluiu-se que: os procedimentos testados apresentaram semelhante eficácia quanto às variáveis mensuradas. (Apoio financeiro: PIBIC/CNPq.) 
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Produção de exoenzimas por amostras de Candida albicans isoladas de pacientes com periodontite crônica e indivíduos controle
KOMIYAMA, E. Y.*, KOGA-ITO, C. Y., MARTINS, C. A. P., JORGE, A. O. C.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: edsonkomiyama@yahoo.com.br
A produção de enzimas representa importante mecanismo de patogenicidade de Candida albicans, possivelmente por facilitar sua penetração nos tecidos. O objetivo do presente trabalho foi analisar a produção das exoenzimas fosfolipase e proteinase por amostras de C. albicans isoladas de pacientes com periodontite crônica e indivíduos controle. Foram testadas 50 amostras isoladas de indivíduos controle e 65 pacientes com periodontite. A determinação da produção de enzimas foi realizada de acordo com Polak (Mycoses 35:9-16, 1992) e Aoki et al. (Zhl Bakt, 273:332-43, 1990) e os resultados expressos com valores de Pz. Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste de Mann-Whitney. Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os valores médios de Pz para proteinase obtidos para o grupo periodontite e controle (Pz = 0,55  0,29 e 0,58  0,31, respectivamente). O valor médio de Pz obtido para a produção de fosfolipase foi maior e estatisticamente significativa no grupo periodontite em relação ao controle (Pz = 0,59  0,29 e 0,71  0,28, respectivamente).
Conclui-se que as amostras de C. albicans isoladas de pacientes com periodontite apresentaram maior produção de fosfolipase em relação aos controles, o que pode indicar maior virulência destas amostras. (Apoio financeiro: FAPESP -  00/14538.)
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Atividade antimicrobiana dos cimentos: MTA, Portland, EndoRez, Sealapex e Fill Canal
SIPERT, C. R.*, TORRES, S. A., HUSSNE, R. P., NISHIYAMA, C. K.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: sipert@ig.com.br
A atividade antimicrobiana do MTA, Portland, Sealapex, EndoRez e Fill Canal foi testada para cepas de Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922, Micrococcus luteus ATCC 9341, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 e Candida albicans ATCC 10231. Empregou-se a técnica de difusão em ágar Müeller-Hinton (MH), em camada dupla, sendo em três placas confeccionados cinco orifícios de 5 mm de diâmetro para a inserção dos cimentos e em outras duas placas, pontas de papel absorvente impregnadas pelos materiais. O inóculo usado para o “pour-plate” foi padronizado do cultivo em caldo MH incubado a 37C por 24 horas, para obter uma concentração final semelhante a 0,5 da escala de MacFarland. As placas permaneceram em temperatura ambiente por 2 horas para pré-difusão do material e em seguida foram incubadas a 37C por 24 horas. Após esse período, alíquotas de 10 ml de gel TTC a 1% foram adicionadas às placas, as quais foram incubadas a 37C por 30 minutos. Os halos de inibição ao redor dos orifícios e ao longo das pontas de papel foram mensurados com o auxílio de um paquímetro graduado em milímetros. O Sealapex e Fill Canal apresentaram atividade antimicrobiana para todas as cepas testadas, para o MTA e Portland apenas a cepa de E. coli não foi inibida enquanto não se detectou nenhuma atividade do EndoRez.
Os cimentos MTA, Portland, Sealapex e Fill Canal apresentaram atividade antimicrobiana enquanto no EndoRez não foi detectada essa propriedade.
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Ação in vitro dos cimentos de óxido de zinco e eugenol e de ionômero de vidro sobre Candida albicans
FERNANDES, A. M. M.*, CASSANHO, A. C., OLIVEIRA, L. D., CARVALHO, C. A. T., REGO, M. A., JORGE, A. O. C., KOGA-ITO, C. Y.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: letty_51@yahoo.com.br
Altas contagens de leveduras do gênero Candida na cavidade bucal têm sido correlacionadas com alto risco de cárie. Os cimentos de óxido de zinco e eugenol (OZE) e de ionômero de vidro (CIV) são rotineiramente utilizados para adequação de meio bucal, não existindo porém relatos sobre a ação destes materiais sobre leveduras do gênero Candida. O objetivo deste trabalho foi verificar in vitro a ação dos cimentos de OZE e CIV sobre cepa padrão de C. albicans. Suspensão padronizada de C. albicans ATCC 18804 contendo 1.000.000 células/ml foi preparada e 0,1 ml semeado em tubos contendo 3 ml de caldo Sabouraud. Corpos-de-prova circulares de cada cimento com 0,5 mm de diâmetro e 0,3 mm de altura foram preparados e imediatamente imersos no meio de cultura previamente inoculado. Após incubação por 24 h a 37C, foram realizadas contagens em duplicata do número de unidades formadoras de colônias por mililitro (ufc/ml) de C. albicans. Foram utilizados 15 espécimes em cada grupo. Os dados foram comparados estatisticamente pelo teste t de Student. Observou-se redução estatisticamente significativa na contagem do grupo sob ação do cimento OZE (média  desvio padrão - log ufc/ml = 3,88  0,64) em relação ao grupo controle (7,13  0,49, p = 0,000) e cimento CIV (6,75  0,27, p = 0,011). Não foi verificada diferença estatisticamente significativa entre os grupos CIV e controle (p = 0,052).
Concluiu-se que o cimento de óxido de zinco e eugenol foi o mais eficaz na diminuição do número de ufc de C. albicans após o período de 24 horas.
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Efeito do clareamento com peróxido de carbamida a 37% e a 10% sobre a microbiota oral
MONTAN, M. F.*, ROSALEN, P. L., RODRIGUES, J. A., RAMACCIATO, J. C., MARCHI, G. M., GROPPO, F. C.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: michellinha99@hotmail.com
A atividade antimicrobiana do peróxido de carbamida 37% e a 10% foi avaliada. Foram estudadas as seguintes condições: clareamento com gel de peróxido de carbamida a 37% (Whiteness Super - FGM) aplicado em consultório uma vez por semana (W37); gel a 10% (Whiteness Perfect - FGM) aplicado em casa diariamente (W10); gel placebo aplicado em casa (PlaC) e em consultório (PlaCon). 32 voluntários foram divididos em 4 grupos: G1 = W37 + W10; G2 = W37 + PlaC; G3 = PlaCon + W10 e G4 = PlaC + PlaCon. Durante 3 semanas, 4 colheitas de saliva/semana foram feitas: antes (C1), 5 min (C2), 30 min (C3), 12 horas (C4) e 3 semanas após aplicação (C5). Unidades formadoras de colônias foram obtidas após diluição, plaqueamento em MSB (grupo mutans - GM) e ágar-sangue (microrganismos totais - MT). Foram incubados em microaerofilia durante 48 horas. O teste de Kruskal-Wallis (alfa = 0,05) comparou as contagens microbianas. Para o GM (média  103  DP 103), foi observada redução (80,7%) de 2,4 (1,9) para 0,47 (0,48) após 3 semanas para G1; redução (70,3%) de 1,2 (1,0) para 0,35 (0,18) para G2; redução (73,2%) de 1,2 (1,4) para 0,33 (0,6) para G3; redução de (46,2%) de 1,5 (0,8) para 0,82 (0,32) para G4. Para MT (média 107  DP  107), foi observada redução (96,6%) de 1,7 (4,3) para 0,05 (0,03) após 3 semanas para G1; redução (17,1%) de 0,15 (0,16) para 0,13 (0,01) para G2; redução (66,5%) de 0,16 (0,14) para 0,05 (0,04) para G3; redução de (46,8%) de 0,29 (0,44) para 0,15 (0,2) para G4.
O peróxido de carbamida foi eficaz em reduzir tanto GM quanto MT, independentemente da concentração ou da forma de uso.
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Concentração mínima inibitória de aderência de soluções fitoterápicas sobre Streptococcus mutans: estudo in vitro
VÉRAS NETO, L.*, CASTRO, R. D., SANTOS FILHO, L., ALMEIDA, R. V. D., PADILHA, W. W. N.
Clínica e Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: veras_neto@hotmail.com
Atualmente as propriedades biológicas de produtos naturais e fitoterápicos vêm sendo objeto de estudo em Odontologia. Este trabalho objetivou verificar in vitro a concentração mínima inibitória de aderência (CMIA) de extrato etanólico a 70% de própolis, cajueiro e óleo de copaíba, sobre o coco Gram-positivo Streptococcus mutans (ATCC 25175). Para tanto, as soluções iniciais foram diluídas em água destilada estéril para concentrações de 1:10, 1:100, 1:1.000. Em tubos 12 x 75 cm contendo 2 ml de meio BHI com sacarose a 5% foi adicionado 0,1 ml de inóculo de S. mutans na concentração de 7,7  104 UFC/ml e a seguir, adicionadas 0,1 ml das soluções/ diluições testadas. Em seguida, os tubos foram incubados a 37ºC por 24 horas em microaerofilia em posição inclinada a 30º. A leitura foi realizada após agitação padronizada por 5 segundos em agitador de tubos, observando-se a permanência de estruturas microbianas aderidas à parede do tubo. Verificou-se ausência de microrganismos aderidos para o extrato de caju e copaíba, ambos na concentração 1:10 e presença de aderência para própolis e para o controle negativo em todas as diluições.
Nas condições do estudo concluiu-se que duas das soluções testadas – extrato etanólico de caju e copaíba – apresentam capacidade de inibição de aderência para o S. mutans.
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Investigação genotípica de isolados de Streptococcus mutans provenientes de crianças que freqüentam creches
EMÍDIO, T. C. S.*
Microbiologia Oral e Imunologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: thaemidio@hotmail.com
A literatura tem sugerido que não apenas a mãe seja fonte de S. mutans para as crianças. Deste modo, os objetivos deste estudo foram investigar a diversidade genotípica e a possível transmissão horizontal de S. mutans entre crianças que compartilham o mesmo ambiente em creches. Os voluntários deste estudo foram 20 crianças (10 meninas e 10 meninos), com idade média de 23,26 meses ( 6,6), matriculadas em creche municipal de Piracicaba (SP). As crianças freqüentavam duas classes com 10 crianças por classe. Amostras de saliva, dorso da língua, e placa bacteriana foram coletadas em uma única ocasião. As amostras foram processadas para cultivo em meio de cultura MSB, incubadas a 37ºC por 48 horas em atmosfera com pCO2 de 10%. Foram isoladas até 15 colônias com morfologia típica, as quais foram submetidas à técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR), para confirmação molecular da identidade de S. mutans. O DNA dos isolados identificados como S. mutans (n = 114) foi analisado pela técnica de AP-PCR, utilizando o primer OPA-02. Na época da colheita, 70% (14/20) das crianças avaliadas estavam colonizadas por 1 a 4 genótipos distintos de S. mutans, sendo que 71,43% (10/14) das crianças albergavam 1 único genótipo. Entretanto, não se detectou ocorrência de transmissão horizontal entre as crianças que compartilhavam o mesmo ambiente, pois genótipos idênticos não foram compartilhados entre crianças da mesma classe da creche.
Os resultados indicam que mais estudos são necessários para determinar as fontes alternativas de transmissão de S. mutans. (Apoio: FAPESP -  00/08350-0; 02/13990-4.)
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Avaliação in vitro do potencial antimicrobiano de 4 cimentos de ionômero de vidro em anaerobiose
PEREIRA, S. A.*, SHIMIZU, F. S., PISSINATO, A. V. S., PINTO, M. M., SANTOS, E. M., BUSSADORI, S. K.
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - São Paulo. E-mail: sheilanacleto@bol.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar in vitro o potencial antimicrobiano de quatro cimentos de ionômero de vidro. Foram testados o Ketac Molar (3M/ESPE); Vidrion R (SS White); Vitro Molar (DFL); Ionofil U (Voco). A amostra foi constituída de quatro dentes Molares permanentes apresentando clínica e radiograficamente atividades de cárie, onde se coletou por meio de broca multilaminada em baixa rotação a dentina infectada. Após pesagem em balança digital semi-analítica, cultivou-se em BHI, diluiu-se 5 X realizando a semeadura em 20 placas de Petri no meio ágar-sangue. Para a colocação dos materiais, confeccionou-se no ágar, através de anel de cobre quatro lojas medindo 4 mm de profundidade por 5 mm de diâmetro, padronizando assim o volume de material depositado sobre a placa. Essas placas foram incubadas em anaerobiose. Após 24 horas foi avaliado o comprimento do halo de inibição bacteriana formado ao redor de cada loja. A análise estatística foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis e ANOVA complementado por Tukey. Adotou-se o nível de significância de 5%.
Em todas as diluições os melhores cimentos de ionômero de vidro com halo inibitório médio foram o Ketac Molar (21,2 mm) e o Vidrion R (20 mm); não apresentando diferença estatisticamente significante em relação ao Ionofill U (17,5 mm) e Vitro Molar (18 mm).
 Ib052
Conhecimento e prática da Homeopatia na Odontologia
CYPRIANO, R.*, MORAES, A. P., FEIGHELSTEIN, G. A.
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: dentist.cypriano@bol.com
Foram aplicados 65 questionários, com perguntas abertas e fechadas, a cirurgiões-dentistas (CD) no município do Rio de Janeiro e Niterói (58,5% mulheres e 41,5% homens) com o objetivo de estabelecer o conhecimento e prática dos mesmos em relação à Homeopatia na Odontologia. Os dados obtidos foram inseridos no programa Epi Info 6.0 e analisados (teste do 2). A média de idade dos CD variou entre 22 e 54 anos ( 31,5) e a maioria dos profissionais tinham menos de 6 anos de formados (52,4%). Apenas 10,8% dos profissionais não possuiam cursos de pós-graduação e destes apenas 14,3% conhecem os princípios da Homeopatia, enquanto 27,6% dos que possuem pós-graduação admitem conhecer seus princípios. Esse conhecimento foi adquirido principalmente de literatura científica e palestras (94,8%). A prescrição de medicamentos homeopáticos é realizada por apenas 16,9% dos profissionais e destes 57,2% o fazem sem ter o conhecimento adequado (p  0,05). Quando questionados em relação à indicação do uso da Homeopatia na Odontologia, as respostas mais freqüentes foram: controle comportamental do paciente (61,5%), cicatrização de feridas (40%), aftas (38,5%), infecções crônicas na cavidade oral (30,8%), infecções agudas na cavidade oral (26,2%), trismo (23,1%), doença periodontal (9,2%), cárie (7,7%) e outras patologias (7,7%).
Conclui-se assim que há a necessidade da difusão do conhecimento da Homeopatia entre cirurgiões-dentistas, independente do seu grau de aperfeiçoamento, para que essa possa ser utilizada como um recurso terapêutico eficaz em todas as áreas de atuação profissional.
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Efeitos cardiovasculares induzidos pela mistura enantiomêrica S90:R10 bupivacaína e o racemado em cirurgia oral
BORSATTI, M. A., SIMONETTI, M. P. B., HONDA, E. M., OLIVEIRA, L. E., MACHADO, M. A. R.*
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: machadorodrigues@bol.com.br
Ensaios clínicos com os anestésicos locais levo-enantioméricos mostram-se seguros devido a baixa cadiotoxicidade, entretanto, menos eficientes que a bupivacaína racêmica (racemado). Então, a formulação comercial da bupivacaína racêmica (S50:R50 bup ou RS) foi mudada, e produziu-se uma mistura não racêmica enantiomérica com mais bupivacaína S (-). O objetivo do estudo duplo-cego foi comparar os efeitos cardiovasculares induzidos pelo bloqueio do nervo alveolar inferior (1,8 ml) e infiltrativa no nervo bucal (1,0 ml) de bupivacaína racêmica à 0,5% ou mistura enantiomérica S90:R10 à 0,5%, ambas com epinefrina, em 20 pacientes normorreativos, que se submeteram a remoção cirúrgica dos terceiros molares inferiores impactados. A cirurgia foi agendada separadamente usando somente um tipo de solução anestesica local (LA) por vez. A pressão sistólica (SP), diastólica (DP), média (MP) e a freqüência cardíaca (HP) foram monitoradas pelo método oscilométrico e fotopletismográfico analisados segundo etapas clínicas: antes, durante e depois do LA; na incisão, sindesmotomia; luxação; avulsão; curetagem; sutura e repouso. Nem a mistura enantiomérica S90:R10 bupivacaína nem o racemado mudaram os parâmetros cardiovasculares. Entretanto, a SP e a HR mostraram diferenças significativas (p < 0,01) entre as etapas clínicas independente do LA.
Os valores elevados foram durante a luxação e avulsão (SP), antes e depois (HR). Com estas doses e via de administração, a mistura bupivacaína enantiomêrica S90:R10 mostrou-se tão segura quanto a bupivacaína racêmica. (Apoio: FAPESP nº 01/14136-4.)
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Tempo de resgate analgésico e intensidade de dor pós-operatória oral da mistura 90S:10R bupivacaína e o racemado
BORSATTI, M. A., SIMONETTI, M. P. B., OLIVEIRA, L. E.*, HONDA, É. M., HIRATA, M.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: licia_elias@hotmail.com
Este estudo duplo-cego comparou o tempo de resgate analgésico (RA) (tempo de demora para tomar analgésico para alívio de dor pós-operatória) e a intensidade de dor pós-operatória entre a mistura enantiomérica específica de 90S:10R bupivacaína à 0,5% e bupivacaína racêmica (racemado) à 0,5%, ambas com adrenalina 1:200.000, em 20 pacientes que sofreram cirurgia de extração de terceiros molares inferiores impactados. Para o bloqueio do nervo alveolar inferior foi utilizado 1,8 ml de solução, além de 1,0 ml para anestesia infiltrativa do nervo bucal. Os pacientes permaneceram no ambulatório por pelo menos 1 hora após a cirurgia. Eles respondiam sua intensidade de dor com valores de uma escala análoga visual (EAV) de dor graduada de 1 (sem dor) até 5 (pior dor possível). Os valores da EAV foram registrados nos tempos de pós-operatório (PO): 0, 10’; 20’; 30’; 40’; 50’; 60’ ou até o RA, caso fosse necessário. No total, 16 pacientes que receberam 90S:10R bupivacaína tomaram analgésico comparado a 19 do racemado. Entretanto, o tempo de resgate analgésico com a 90S:10R bupivacaína foi significativamente (alfa = 0,05) maior (516 min) do que com a bupivacaína racêmica (274 min). A intensidade de dor PO (no momento do RA) com o racemado foi significativamente (alfa = 0,05) maior a partir dos 60 minutos de PO. A maior intensidade de dor com o racemado foi o valor 4, e para a 90S:10R bupivacaína, 3.
A mistura enantiomérica 90S:10R bupivacaína é uma boa alternativa à bupivacaína racêmica (ambas com adrenalina) no controle da dor pós-operatória. (Apoio: FAPESP nº 01/14136-4.)
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Atendimento a gestante – avaliação do conhecimento de acadêmicos
LELIS, R. T.*, GARBIN, C. A. S., MOIMAZ, S. A. S., GARBIN, A. J. I.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: takeeda@bol.com.br
Dentre todos os períodos do ciclo vital, a gestação talvez seja um dos mais críticos complexos, pois envolve mudanças fisiológicas e psicológicas que afetam a saúde da mulher, assim como o seu estado emocional. Quaisquer estímulos emocionais ou físicos durante este período, podem levar a ocorrências de partos prematuros ou abortos espontâneos. Este trabalho teve como objetivo, avaliar o conhecimento de acadêmicos do 4º ano que estavam realizando atendimento odontológico na Clínica de Gestantes da Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP, quanto ao período mais indicado para o tratamento e prescrição medicamentosa para gestantes, tendo em vista as conseqüências destes fatores na gestação e no desenvolvimento do feto. A pesquisa foi realizada por questionários auto-aplicativos, constituído por perguntas abrangendo os temas propostos, direcionado a 80 graduandos, tendo sido realizado um pré-teste com 15 alunos. Quanto ao período da gestação mais indicado para a realização de tratamento odontológico, 84,8% dos acadêmicos optaram corretamente pelo segundo trimestre. Com relação a prescrição medicamentosa para gestantes notou-se certa desinformação, onde 32% dos acadêmicos responderam não saber se seria indicada a prescrição de antiinflamatórios. 
Observou-se que os alunos têm conhecimento sobre o período mais indicado para a realização de tratamento odontológico em gestantes. No entanto, quanto à prescrição medicamentosa de alguns fármacos, notou-se certa dificuldade e desinformação. (Apoio: CNPq - PIBIC.)
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Diferenças comportamentais entre cirurgiões-dentistas frente a atendimento a pacientes HIV+/AIDS
VALE, M. N.*, DOURADO, V. C., DOURADO, D. C., LIBÓRIO, C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: marcianilo@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento de cirurgiões-dentistas (CDs) frente ao atendimento odontológico a pacientes portadores de HIV+/AIDS, verificando as diferenças de conduta entre CDs professores universitários, CDs da rede pública e CDs da rede privada. Foram aplicados 50 questionários para cada uma das 3 categorias totalizando 150 questionários, que após análise estatística (teste do qui-quadrado) revelaram: em todas as 3 categorias, a maioria (59%) nunca atendeu paciente HIV+, porém 65,5% já atendeu pacientes com suspeita de ser portador de HIV. Além disso, 60,6% revela que não realizaria tratamento em pacientes HIV+, sendo que a maior parte dos que não realizariam tratamento foram professores universitários (68%); 56,7% das três categorias não realizaria atendimento com dentista portador do vírus HIV, enquanto que CDs da rede privada também não realizariam atendimento com CD que atende pacientes HIV+ (60%). Quanto ao controle de infecção os professores foram os que revelaram maior percentual (79,59%) de respeito às normas de biossegurança.
Conclui-se, baseado nos dados coletados, que a categoria que mostrou maior discriminação quanto ao atendimento odontológico a pacientes HIV+ foi a de CDs da rede privada (58%), seguida de professores universitários (56,6%) e por último, dentistas da rede pública (48,5%), revelando que ainda há um expressivo preconceito em relação ao portador de HIV, seja ele paciente ou cirurgião-dentista, o que gera uma discriminação em relação ao atendimento odontológico frente à AIDS.
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Percepção sobre estado de saúde bucal e procura por atendimento odontológico de internos em um hospital de custódia
SILVA, R. A. D.*, SENNA, M. A. A., MAIA, L. C.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: rfads@zipmail.com.br
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção sobre estado de saúde bucal e necessidades de tratamento de internos em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico situado em Niterói/RJ. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa local trabalhou-se, no período de outubro a dezembro de 2002, com um grupo de 42 pacientes (detentos) entre 19 e 30 anos. Como técnica de pesquisa utilizou-se uma entrevista semi-estruturada, baseada em um roteiro pré-testado. Os dados foram tabulados e analisados através de freqüência relativa. Verificou-se que 71% dos entrevistados já sentiram dor de dente em algum momento de suas vidas. Dos 42, 22,2% afirmaram sentir medo de ir ao dentista. Destes, 36,4% temem sentir dor, enquanto 27,2% não gostam do barulho do motor. Em relação às extrações dentárias, 88% já perderam dentes e deste total 21,4% perderam de 4 à 6 dentes. Quando se fez referência aos motivos de procura por tratamento, 54,6% foram fazer exodontias e 24,2% obturações. Quanto à aparência dos dentes, 57,1% estão satisfeitos, enquanto 42,9% não estão. Destes últimos, 27,7% acham seus dentes feios e 27% fracos. Quanto à importância dos dentes, 42,9% ressaltou a alimentação e 23,8% destacou a aparência.
Diante dos resultados podemos concluir que a percepção dos detentos para a saúde bucal não manifesta uma abordagem no campo da promoção de saúde e sim uma vinculação de sua importância as demandas imediatas como dor e urgências, reforçando a necessidade de reformulação dos serviços de atenção à saúde bucal dentro destas instituições.
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Análise comportamental da população da cidade de Salvador frente a cirurgiões-dentistas que atendem pacientes HIV+/AIDS
BARBOSA, C. L.*, DOURADO, V. C., DOURADO, D. C., VALE, M. N., SAÚDE, S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: carinaliborio@uol.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento da população do município de Salvador frente a cirurgiões-dentistas que atendem pacientes HIV+/AIDS e sua correlação com o grau de escolaridade dos indivíduos consultados. Foi empregado para tal estudo um questionário único, desenvolvido pelos autores e aplicado a 966 indivíduos randomizados no município de Salvador, na sua maioria (69,77%) estudantes de 1º e 2º graus. Após análise estatística dos dados coletados através do teste do qui-quadrado (Fleiss, 1981), obteve-se os seguintes resultados estatisticamente significantes (p < 0,05): 71,40% dos indivíduos revelariam aos seus dentistas se fossem HIV+ e, daqueles que não revelariam sua condição de soropositividade, o motivo mais alegado foi o medo de não ser atendido; a maioria dos estudantes de 1º grau (57,48%) não continuaria com o seu dentista se soubesse que ele atende pacientes HIV+ em seu consultório, enquanto estudantes de 2º grau, universitários e indivíduos com 3º grau completo permaneceriam em tratamento.
Conclui-se que o aumento da escolaridade é diretamente proporcional à confiança depositada pelo paciente no cirurgião-dentista, mostrando que quanto maior o grau de escolaridade menor o preconceito por parte dos pacientes em relação a profissionais que atendem indivíduos portadores de HIV/AIDS.
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Avaliação do impacto de um programa na percepção de saúde bucal de crianças do ensino fundamental
OLIVEIRA, A. R. B.*, PASSOS, M., MEDEIROS, U. V.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: relvasrj@globo.com
Este estudo teve como objetivo avaliar a influência de um programa de saúde bucal no grau de percepção deste conceito. Para tanto foi aplicado um questionário com 10 perguntas fechadas, que abrangiam os seguintes temas: as duas dentições, erupção do 1º molar permanente, função dos dentes, cárie, doença periodontal e aspectos de prevenção. Responderam ao questionário 92 crianças matriculadas na 4ª série do ensino fundamental em 3 instituições de ensino situadas no mesmo bairro do Rio de Janeiro. Uma destas instituições era pública, onde é realizado um programa de promoção de saúde bucal instituído pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através do qual as crianças recebem uma palestra semanal e atendimento clínico. As duas outras instituições não possuíam programa de saúde bucal, uma delas era pública e a outra privada. Após a análise estatística dos dados, os resultados demonstraram que 22,73% dos alunos submetidos ao programa de educação continuado acertaram mais de 70% das questões e nenhum teve um índice inferior a 50% de acertos, seguidos pelos alunos da escola privada (onde 21,62% tiveram mais de 70% de acertos e 13,51% acertaram menos de 50% das questões) e da pública (onde 9,09% acertaram mais de 70% e 36,36% acertaram menos de 50% das questões) ambas sem programa educativo.
Pode-se então concluir que programas bem estruturados e com continuidade favorecem as práticas de manutenção da saúde, a conscientização sobre a importância deste tema e a melhoria da saúde bucal da amostra pesquisada.
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Percepção sobre inspeção sanitária em cirurgiões-dentistas das redes pública e privada em Natal - RN.
SILVA, A. C. S.*, SILVA, F. T. D., BARBOSA, H. A. M., LEITE, M. J. V. F., RONCALLI, A. G.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: piperxmaru@bol.com.br
As inspeções sanitárias podem assumir caráter repressor ou educativo, procurando orientar os profissionais sobre uma prática voltada para a segurança do profissional e da população. A relação entre dentistas e Vigilância Sanitária (VISA) é, muitas vezes, conflituosa, porque os objetivos das partes envolvidas no processo não estão tão claros. Pretendeu-se elucidar os principais elementos envolvidos na percepção de cirurgiões-dentistas (CDs) sobre as inspeções sanitárias. A pesquisa contou com uma amostra aleatória estratificada de consultórios odontológicos da rede pública e privada em Natal. Aplicou-se um questionário em um CD por unidade amostral. Foram visitados 85 consultórios, com 9,4% de perdas. Entre os resultados, verificou-se que, em 76% dos consultórios públicos pesquisados foram identificadas irregularidades contra 44% no setor privado (p = 0,035). Há uma tendência entre os CDs do setor público em classificar a abordagem como “gentil” e a classificação “autoritária” esteve mais presente no setor privado. Com relação ao papel considerado adequado para a inspeção, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. No que concerne à opinião sobre formas diferentes de atuação das inspeções, 57% dos CDs públicos consideram que a VISA atua diferentemente nos setores público e privado. Este percentual no setor privado foi de 94% (p = 0,004).
Conclui-se que, no geral, CDs das redes pública e privada possuem percepções diferentes a respeito das inspeções sanitárias realizadas em consultórios odontológicos pela Vigilância Sanitária. (Apoio: PIBIC/CNPq.)
 Ib061
Representações de crianças sobre o programa de saúde bucal do município, numa comunidade de risco social de Niterói - RJ
KRULL, M. E.*, SENNA, M. A. A., MAIA, L. C., MAIA, M. R., MORAIS, A. P., BARCELOS, R., MOCARZEL, J.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: brussosai@yahoo.com.br
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as representações de crianças sobre um programa de saúde bucal em uma comunidade de risco social inserida no SUS Niterói (setembro 2002). Para tanto participaram 93 crianças de ambos os sexos até 12 anos, residentes no Morro do Estado. Utilizou-se como técnica de pesquisa uma entrevista semi-estruturada tendo como instrumento um roteiro com perguntas fechadas acerca do objetivo. Os principais resultados demonstraram que 94,6% dos entrevistados tinham ciência da presença do dentista da rede na comunidade. Quanto a ida ao dentista, 78,5% independente de sua idade já buscaram o serviço odontológico, destes, 82,2% freqüentaram a rede pública e 11,0% buscaram outros serviços. Em relação aos motivos da consulta, 74,0% procuraram o dentista por demandas curativas (dor, cárie dental e exodontias) e apenas 16,4% para aplicação de flúor. Quando questionados sobre a qualidade do atendimento, 74,0% consideraram bom, enquanto 20,5% avaliaram como ótimo. Em relação ao profissional dentista responsável pelo atendimento, 71,2% das crianças consideraram bom e 17,8% ótimos.
Diante dos resultados podemos concluir que o programa de saúde bucal desta comunidade, vinculado ao SUS Niterói, teve uma boa avaliação considerando os parâmetros estabelecidos, tais como acesso aos serviços, bem como qualidade no atendimento, caracterizando também que a cárie continua sendo uma doença bastante prevalente em comunidades de risco caracterizadas como de baixo poder aquisitivo e carência de ações dentro do 1º nível de prevenção.
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Prática de aleitamento artificial associada ao nível de instrução materna
CASTRO, L. A., MODESTO, A., SOVIERO, V., VIANNA, R., COUCEIRO, C. P.*
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: couceiro@cybernet.com.br
O objetivo foi verificar a época e condições de aleitamento artificial realizado por um grupo de mães com nível de instrução elevado. Foram realizadas 123 entrevistas com mães de crianças saudáveis, de ambos os sexos, de 0 a 39 meses, matriculadas em 2 creches particulares e 2 públicas, na cidade do Rio de Janeiro - RJ - Brasil. Verificou-se que 85,8% (109) das mães tinham nível de escolaridade superior. Destas, 48,8% (61) foram formadas na área de Humanas, 34,4% (43) Biomédicas e 16,8% (21) Exatas. 88,6% das crianças usaram mamadeira, 38,3% iniciaram a utilização aos 4-6 meses, 26,2% logo ao nascimento e 23,4% até 3 meses. Apenas 11,2% iniciaram aos 7-12 meses; e 0,9% com mais de 12 meses. A média de idade até quando as crianças utilizaram a mamadeira foi 21,72 meses (desvio padrão 8,7). Quanto ao material utilizado no bico da mamadeira predominou o de silicone (77,8%). O tamanho do bico variou entre curto (52,5%), longo (44,6%) e ambos (3,0%). Quanto à forma do bico, 61,8% usaram a forma comum e 31,4% a ortodôntica; 69,4% das mães aumentaram o orifício de saída do conteúdo da mamadeira e destas, 86,8% realizaram este aumento no início do alimento mais cremoso. Não houve associação estatisticamente significativa entre a área de formação profissional das mães e a escolha da forma (p = 0,21), tamanho (p = 0,65) e material do bico da mamadeira (p = 0,9).
A maioria das crianças iniciou o aleitamento artificial aos 4-6 meses, época que termina a licença-maternidade. Apesar das mães terem um nível de instrução elevado, não praticaram o aleitamento artificial da forma mais adequada.
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Avaliação dos conhecimentos dos pais ou responsáveis sobre a erupção dos dentes decíduos e permanentes
BOTELHO, M. L. A.*, MARCELINO, L. R., RUSCHEL, H. C., RODRIGUES, C. R. M. D.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: maluabot@hotmail.com
O objetivo do estudo foi avaliar o grau de conhecimento dos pais ou responsáveis a respeito da erupção dos dentes decíduos e permanentes, bem como correlacionar com o grau de escolaridade destes. Cento e cinqüenta e três questionários com 12 questões de múltipla escolha e abertas foram respondidas por pais ou responsáveis de crianças de zero a três anos de idade residentes na cidade de São Paulo. Com relação a idade de erupção do 1º dente decíduo, 94% associaram com o 1º ano de vida; 91,5 % acreditaram ocorrer alguma alteração no comportamento da criança e 77,8% no seu estado de saúde. Quanto ao número de dentes decíduos, 34% responderam corretamente e 33,3% não souberam responder; em relação aos permanentes, os valores foram 47,1% e 21,6% respectivamente. A associação da perda precoce do dente decíduo com a ocorrência de dano no permanente foi reportada por 48,4% dos responsáveis, apesar de 37,3 % não estabeleceram esta correlação. Considerando a idade de erupção do 1º dente permanente entre 5 e 7 anos, 60,1% responderam corretamente. A porcentagem de acertos em função do grau de escolaridade dos pais ou responsáveis foi de 42,9% (1º grau), 50,4% (2º grau) e 59,4% (superior); não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o grau de escolaridade e a porcentagem de acertos (p > 0,05; teste qui-quadrado).
Concluiu-se que o grau de escolaridade dos pais ou responsáveis não interferiu no nível de conhecimento a respeito do processo de erupção dentária e, há necessidade de maiores esclarecimentos desta população acerca deste tema.
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Análise comparativa da topografia dentinária entre decíduos e permanentes após tratamento com agentes condicionantes
TAVARES-SCAFF, V. R.*, CALDO-TEIXEIRA, A. S., PUPPIN-RONTANI, R. M.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: vanessa.scaff@ig.com.br
Objetivou-se comparar, através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), o efeito de agentes condicionantes na superfície dentinária de dentes decíduos e permanentes. 5 molares decíduos e 5 terceiros molares permanentes hígidos, extraídos por razões clínicas foram seccionados no sentido MD e lixadas obtendo-se superfícies planas em dentina. A seguir, foram distribuídas aleatoriamente segundo o agente condicionante: gel de ácido fosfórico a 35% (AF), Clearfil SE Bond (CSE) e One Up Bond F (OU), seguindo-se as instruções do fabricante. As amostras foram preparadas para análise em MEV, obtendo-se 2 fotomicrografias de cada terço (oclusal, médio e cervical), analisadas pelos escores: 0 - presença total de “smear layer” (SL); 1 - presença parcial de SL e túbulos dentinários (TD) fechados; 2 - presença parcial de SL e TD abertos; 3 - ausência de SL e TD fechados; 4 - ausência de SL e TD abertos. Os dados foram submetidos ao teste Kruskal-Wallis (p < 0,05). Observou-se que apenas para o OU, nos diferentes substratos os terços oclusal (p = 0,009) e médio (p = 0,014) apresentaram diferenças estatísticas significativas. Os escores mais freqüentes para AF e CSE foram 4 e 2, respectivamente, para todos os terços e substratos analisados. Enquanto que, para OU houve uma diferença entre os terços oclusal (3 e 4), e, médio e cervical (4 e 3), considerando-se respectivamente decíduos e permanentes.
Pôde-se concluir que o tratamento convencional com AF mostrou maior efetividade na remoção da SL e abertura dos TD, tanto para dentes decíduos quanto para dentes permanentes.
 Ib065
Influência da técnica de preparo cavitário na microinfiltração marginal em restaurações de dentes decíduos
SILVA, V. O.*, CORDEIRO, R. C. L., BORSATTO, M. C.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: vladi.oli@bol.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da técnica de preparo cavitário na microinfiltração marginal em restaurações em dentes decíduos. Foram preparadas canaletas medindo 2,0 mm nas faces vestibular e lingual de molares decíduos que foram divididas aleatoriamente em 3 grupos de acordo com a técnica de preparo cavitário: Grupo I - alta rotação associado à ponta diamantada; Grupo II - sistema de abrasão a ar; e Grupo III - laser Er:YAG. Após o condicionamento com ácido fosfórico por 15 segundos, foi utilizado o adesivo Single Bond (3M) e a resina Filtek Flow (3M) para restaurar as canaletas. Os espécimes foram então mantidos em estufa a 37C por 6 dias, termociclados (500 ciclos com temperatura variando entre 5 e 55C), isolados e colocados em solução de fucsina básica à 0,5% durante 24 horas. Após serem seccionados a microinfiltração foi avaliada em microscópio óptico ligado a uma câmera de vídeo com 10 X de aumento. Os resultados demonstraram que não houve microinfiltração marginal em nenhum dos grupos avaliados.
Concluiu-se que a diferença na técnica de preparo das cavidades não influenciou na microinfiltração marginal dos espécimes estudados. 
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Avaliação dos efeitos da higiene bucal em bebês em relação à prevalência de Candida
BRAGA, R. R. S.*, SANTOS, V., MALLUTA, F., TOZETTO, C. W., PINTO, M. H. B., LOPES, C. M. L., KOZLOWSKI JÚNIOR, V. A., SANTOS, E. B.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: digobraga@hotmail.com
Os hábitos de higiene bucal e o controle de microrganismos oportunistas e placa bacteriana situam-se no centro da filosofia preventiva e são considerados elementos essenciais para a manutenção da saúde bucal. Candida é um microrganismo que compõe a microbiota bucal normal e qualquer quebra do equilíbrio ecológico pode favorecer sua implantação, permanência e o desenvolvimento de candidose. O objetivo deste estudo foi verificar se somente a higienização da cavidade bucal de bebês com água destilada é eficaz na redução do número de Candida, ou se é necessário o uso de anti-séptico associado. Foram selecionados 20 bebês de creches públicas de Ponta Grossa, os quais receberam higiene bucal diária com gaze estéril embebida em água destilada durante o período de 5 dias. Para o estudo, os bebês deviam apresentar boa saúde geral; não apresentarem cárie; terem de 2 a 8 dentes anteriores erupcionados. Em três dias alternados coletou-se saliva dos bebês com cotonete estéril: antes da higiene, imediatamente após e 2 h após a mesma. As amostras foram semeadas em ágar Sabouraud Dextrose com cloranfenicol e incubadas a 37ºC/48 h. As médias de ufc/ml de Candida foram de 1,81 104  2,10 104 antes, 0,38 104  0,18 104 imediatamente após e 0,84 104  0,12 104 cerca de 2 h após a higiene.
Os resultados demonstram que ocorre redução do número de Candida após a higiene com água destilada e que este permanece inferior ao inicial mesmo após 2 h, demonstrando que o método de higienização utilizado é eficaz no controle da microbiota oral.
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Avaliação in vitro da biocompatibilidade do exoesqueleto dos braquiópodos para a elaboração de um novo material
OLIVEIRA, T. C.*, BUSSADORI, S. K., SANTOS, E. M., PINTO, A. C. G.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: t.c.o@uol.com.br
A presente pesquisa tem como objetivo avaliar in vitro a biocompabibilidade das conchas, para elaboração de um novo material a base de fosfato de cálcio. As conchas (exoesqueletos) foram colocadas em um liquidificador, trituradas e moídas até virarem pó. Para o refinamento foram peneiradas até a obtenção de grânulos com padrão de 710 mm/ц. O material foi colocado sobre lamínula de vidro e a seguir depositado sobre as células em cultura. Foram utilizados fibroblastos embrionários (NIH-3T3), células com alta inibição de contato (ATCC CRL 1658), e fibroblastos pulpares originados de polpa de dente humano. Foram desenvolvidos experimentos de longo e curto prazo cujos períodos de contato célula-material foram 1, 3, 5 e 7 dias para longo prazo e 0, 4, 8 e 12 horas para curto prazo. Nesses períodos efetuamos a contagem celular em triplicata utilizando o método de exclusão de células coradas pelo azul de Trypan, que forneceram dados para as curvas de crescimento e de viabilidade celular. Observou-se que nos testes de curto prazo o material apresentou viabilidade celular até o período de 12 horas. Nos testes de longo prazo observamos que o material testado permitiu crescimento celular até o último dia do experimento. O material se comportou de maneira semelhante nos dois tipos celulares testados, embora o fibroblasto de polpa humana tenha apresentado maior sensibilidade.
Os resultados nos permitiram concluir que este material não demonstrou ser citotóxico em cultura de fibroblastos. 
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Acompanhamento de primeiros molares permanentes em erupção com: observação e controle, cariostático e selamento com CIV
BRAGA, M. M.*, IMPARATO, J. C. P.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: mari001@bol.com.br
Estudos têm demonstrado a susceptibilidade dos primeiros molares permanentes à doença cárie dental, especialmente em fase de erupção. Isso, aliado ao paradigma atual de promoção de saúde bucal, tem estimulado a busca da abordagem não invasiva no controle de tal doença. O presente estudo procurou monitorar o processo de erupção e observar o possível incremento de cárie em primeiros molares permanentes ao longo de 6 meses e ante a 3 técnicas distintas: observação e controle (G1), aplicação de cariostático (G2) e selamento de fóssulas e fissuras com CIV (G3). Foram selecionados 66 primeiros molares permanentes em erupção com lesões incipientes de cárie (manchas brancas) em atividade; os quais foram divididos em 3 grupos, submetidos às técnicas acima e avaliados, junto à condição de toda a cavidade bucal, inicialmente e após 3 e 6 meses. Nenhum caso de lesão cavitada foi observado. Entretanto, 72% do G1 e 54,5% do G3 ainda permaneciam com lesões incipientes ativas, porém com distribuição menor que a inicial. No G2, 68,1% tinham sulco escurecido pelo cariostático, sem permitir a visualização de manchas brancas, sugerindo a inativação do processo. No G3, 54,5% apresentavam CIV parcialmente retido nas fóssulas e fissuras, enquanto 4,5% continham ainda todo o material retido na superfície. O ceo-d e o CPO-D aumentaram em 10% e 15%, respectivamente, dentro da amostra estudada.
As técnicas avaliadas permitem concluir que a abordagem não invasiva é passível de ser aplicada nesta fase de erupção dos primeiros molares permanentes, contendo a progressão de lesões incipientes de cárie.
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Prevalência de hipoplasias em caninos decíduos de pacientes portadores de fissura
GALANTE, J. M. B.*, GOMIDE, M. R., PETROUCIC, F., BERNARDES, M. J.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: janetegalante@uol.com.br
O objetivo, deste estudo transversal, foi avaliar a prevalência de hipoplasia em caninos decíduos de portadores de fissura completa de lábio e palato unilateral e bilateral, e sua distribuição segundo o sexo, arcada e lado da fissura. Este trabalho compreendeu 312 crianças (193 meninos e 119 meninas) portadores de fissura completa de lábio e palato unilateral e bilateral, da raça branca, com idades entre 3 e 10 anos, que compareceram à rotina odontológica do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP), Bauru, São Paulo, Brasil. O exame clínico foi realizado por apenas um examinador, utilizando luz natural, sonda exploradora e espelho bucal, após a secagem do dente, por meio do índice de Silberman et al. (1990). Verificou-se a prevalência de 43,8% para o grupo unilateral e 39% para o bilateral. A distribuição foi similar entre as hipoplasias no lado fissurado e não-fissurado, nos arcos maxilares e mandibulares e entre os sexos. O tipo e severidade de hipoplasia mais encontrados foram a hipoplasia óbvia, seguido da hipoplasia mínima, sendo ambas do tipo lesão grosseiramente circular.
Os resultados sugerem que não há interferência da fissura na ocorrência de hipoplasia de caninos decíduos.
 Ib070
Avaliação da posição condilar em radiografias transcranianas da ATM em crianças com oclusão decídua
SERRA, M. D.*, GAVIÃO, M. B. D.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: maserra25@yahoo.com
O objetivo foi avaliar a posição condilar na fase da dentadura decídua, através de radiografias transcranianas digitalizadas, nas posições postural e máxima intercuspidação, associando às características morfológicas da oclusão. A amostra consistiu de 95 crianças de 3 a 6 anos de idade, com oclusão normal (n = 37), mordida aberta com ou sem sobressaliência maior que 3 mm (n = 29), mordida cruzada posterior funcional ou óssea (n = 14), sobremordida maior que 3 mm (n = 15). As radiografias transcranianas foram realizadas usando o cefalostato Accurad-200 (Denar Company) e digitalizadas (scanner HP6390). A posição condilar foi determinada de acordo com Gelb. Os dados foram analisados pelos testes qui-quadrado e exato de Fisher. Observou-se que na oclusão normal a posição condilar mais comum foi a concêntrica em ambas posições mandibulares e lados. Na mordida aberta e sobremordida os côndilos estavam deslocados inferiormente, sem diferença estatística entre a posição postural e intercuspidação e lados (p > 0,05). Nas mordidas cruzadas posteriores os côndilos dos lados cruzados estavam deslocados inferior e posteriormente com diferença estatística entre os lados não-cruzados (p < 0,05), os quais mostraram posições variadas.
Concluiu-se que a posição condilar em crianças com diferentes características morfológicas apresentou grande variabilidade, mas a maloclusão demonstrou posições não-concêntricas. Portanto, a maloclusão na dentadura decídua deve ser precocemente diagnosticada e interceptada, para assegurar o crescimento e desenvolvimento adequado do sistema mastigatório. (Apoio: FAPESP -  01/05497-3.)
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Variações do comportamento de bêbes em visitas odontológicas
AIRES, D. F. L. M.*, CHARLIER, S. C., MORAES, N. M.
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: fabrícia@ajato.com.br
Este trabalho se propôs observar, as variações do comportamento de bebês, a partir de 6 à 36 meses de idade, em consultas odontológicas, na Clínica de Bebês do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da UFRJ. Foram analisados 100 prontuários dos bebês, 52 do sexo feminino e 48 do sexo masculino, com consentimento esclarecido e assinado pelos responsáveis, em três visitas de rotina, com intervalo de 6 meses. Adotou-se classificar o comportamento em bom, regular e ruim. Foi utilizado o programa Epi Info versão 6.04, para análise estatística dos dados. Os resultados, indicaram na primeira visita, que 87% dos bebês de 6 à 12 meses tiveram bom comportamento, 9% regular e 4% ruim (Xª = 33,01; O. R = 6,97 (3,28; 15,00)). Na segunda visita, 49% dos bebês apresentaram bom comportamento, 39% apresentaram comportamento regular, e 12% ruim. Na terceira visita de revisão, 58% apresentaram comportamento bom, 30% regular e 12% ruim. Não houve diferença significativa entre os sexos. O comportamento dos bebês apresentaram-se melhores ao iniciar a primeira visita na idade de 6 à 12 meses, indicando piorarem o comportamento na faixa etária dos 13 aos 24 meses.
Concluímos de acordo com os resultados, a importância do bebê ser levado à primeira consulta odontólógica, aos 6 meses de idade, quando há uma melhor tolerância ao contato com pessoas estranhas, pré-dispondo uma interação satisfatória do profissional com o pequeno paciente.
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Prevalência de manifestações bucais associadas à infecção pelo HIV em crianças
MODENESI, M. C.*, SOARES, L. F., SOUZA, I. P. R., RIBEIRO, L. P., BARREIRA, A. K.
Odontopediatria - POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. E-mail: drmarcelom@yahoo.com.br
O estudo teve como objetivo determinar a prevalência de manifestações bucais em crianças infectadas pelo HIV. A população estudada consistiu nas crianças atendidas em instituição pública de ensino superior, sendo a pesquisa aprovada pelo comitê de ética local. 112 crianças, com idade entre 2,5 e 12,5 anos, foram examinadas por um único profissional previamente treinado, utilizando os critérios de diagnóstico descritos na literatura. 81,3% das crianças apresentaram alguma manifestação bucal. Quando se excluiu a linfadenopatia, manifestação bucal inespecífica, comum a pacientes imunodeprimidos, observou-se alguma lesão bucal apenas em 29 pacientes. A candidíase foi diagnosticada em 11,6% da amostra, sendo que 9 pacientes apresentaram a forma eritematosa, 8 a pseudomembranosa, e 3 pacientes apresentaram queilite angular; a gengivite foi vista em 10 pacientes (8,9%); o eritema linear gengival foi diagnosticado em 6 pacientes (5,4%); a hipertrofia de parótidas e úlcera aftosa em 4 pacientes cada (3,6%). Quanto à utilização de terapia anti-retroviral, 86 crianças (76,8%) utilizavam a terapia combinada enquanto o restante não fazia uso de qualquer medicação.
A prevalência de manifestações bucais na amostra foi igual a 25,9% (exceto linfadenopatia). Em ordem decrescente, as manifestações bucais mais freqüentes foram: linfadenopatia, candidíase, gengivite, eritema linear gengival, hipertrofia de parótidas e úlcera aftosa.
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Estudo das lesões císticas mais freqüentes da cavidade bucal no grupo odontopediátrico
MATUSAKI, S. T.*, ARAÚJO, V. C., SANTOS, E. M.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO. E-mail: silvanastm@ig.com.br
A Odontopediatria requer amplo conhecimento de todas as áreas da Odontologia. O estudo das principais lesões que ocorrem nesta faixa etária é indispensável para o diagnóstico e prognóstico das mesmas. Objetivo deste trabalho foi determinar os cistos que ocorrem com maior freqüência em crianças, analisando sua ocorrência e histologia. Foram utilizados 13.160 exames anátomo-patológicos da Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP, em 10 anos. Selecionou-se 1.143 exames referentes a faixa etária odontopediátrica. Destes avaliou-se a porcentagem apresentada pelos cistos, os quais foram estudados de acordo com sexo, raça, idade, localização e características histológicas. Foi utilizado o software Epi Info, versão 6.1, na confiabilidade de 95%. Das 1.143 lesões, 203 eram cistos (18,7%) e neste grupo 81 eram cisto de erupção (5,9%), 7 cistos radicular (3,5%), 52 cistos periodontal apical (25,7%), 11 ceratocistos (5,4%), 4 cistos odontogênico calcificante (2,0%), 30 cistos de natureza odontogênica (14,9%), 2 cistos indeterminado (1,0%), 2 cistos dermóide (1,0%) e 1 cisto epidermóide (0,5%). Observou-se correlação significante entre raça e tipo de cisto, assim como arco mais atingido. Não se observou correlação entre sexo e tipo de cisto. Os padrões histológicos apresentaram aspectos variados dentro de cada grupo.
Os resultados permitiram concluir que o cisto de maior ocorrência na faixa etária odontopediátrica é o cisto dentígero e em menor porcentagem os cistos dermóide e epidermóide, e existe um perfil quanto a fatores de raça, localização e aspectos histológicos.
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Perfil dos bebês (0-36 meses) assistidos na clínica da PUC-Campinas
SOARES, M. A.*, IMPARATO, J. C. P., SILVA, S. R. E. P., PINHEIRO, S. L.
Odontopediatria - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS. E-mail: marilia_uk@hotmail.com
Este trabalho traçou o perfil dos bebês atendidos na Clínica Infantil da PUC-Campinas caracterizando as reais necessidades de medidas preventivas e/ou curativas desta população, bem como o perfil do atendimento da clínica de bebês desta faculdade. Executou-se levantamento dos prontuários dos anos de 2001 e 2002 dos pacientes entre 0 e 36 meses. Caracterizou-se a amostra através da quantificação do número de bebês assistidos, incremento anual de novos pacientes e distribuição dos bebês por faixas etárias ou por sexo. Os hábitos alimentares e o trabalho clínico executado durante este período de dois anos foram medidos. A amostra constituiu-se por 106 bebês do sexo masculino e 108 do sexo feminino. Destes, 21 foram atendidos no ano de 2001, e 193 em 2002, representando incremento anual de 90%. De todos os bebês atendidos durante esses dois anos, 34% tinham até 1 ano de idade, 35% até dois anos e 30% até três anos de idade. A maioria da amostra fazia uso de mamadeira e amamentação. A ingestão de carboidratos foi freqüente no diário alimentar. Dentre os hábitos nocivos, chupeta, dedo, mordedura de objetos e respiração bucal foram os mais prevalentes. Entre as medidas clínicas executadas, a orientação e prevenção foram as mais significantes.
Foi possível concluir que reformulações na ficha clínica de bebês da PUC-Campinas serão necessárias. Medidas preventivas e educativas direcionadas para a mudança do comportamento visando a saúde bucal dos bebês poderão ser planejadas levando-se em conta os dados mais prevalentes e característicos da população estudada.
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Avaliação do conhecimento de pais, frente a doação e recebimento de dentes humanos do banco de dentes
PAULA, V. A. C.*, AMARANTE, T. O. M., CASTRO, I.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: vicancio@ig.com.br
A crescente divulgação dos benefícios da doação de órgãos vem despertando interesse e conscientização no público leigo e científico. No Brasil, o desenvolvimento de bancos de dentes humanos em universidades vem sendo observado, principalmente após a Lei nº 9.434 de 04-02-1997 e sua suplementar nº 10.211 de 23-03-2001, que dispõe sobre a utilização de órgãos humanos. O objetivo deste trabalho foi verificar, através de formulário, a aceitação quanto a utilização de dentes humanos, por parte de pais, entre 20 e 60 anos, freqüentadores de uma faculdade de Odontologia do Rio de Janeiro (n = 100). O estudo recebeu a aprovação do Comitê de Ética da ESEHA|SPERJ. Foi verificado que, apesar de 89% dos participantes serem a favor da doação de órgãos (destes, 56,1% acreditavam que este gesto poderia salvar vidas), somente 29% são doadores, e 10% justificaram a não-doação pelo medo da comercialização de órgãos. Entretanto, 89% aceitaria receber órgãos de outra pessoa. 79% dos pais nunca ouviram falar do banco de dentes humanos, mas 81% aceitaria doar os dentes de seu filho. Entretanto, 19% não aceitaria que seu filho recebesse dentes de outra pessoa, por não saber sua procedência.
Diante dos dados, pôde-se concluir que os pais apresentam pouca aceitação quanto ao recebimento de dentes, demonstrando o reduzido conhecimento sobre banco de dentes humanos. Entretanto, estes poderiam representar uma importante fonte de contribuição de dentes decíduos, haja visto a disponibilidade para a doação. Por isso, são necessários maiores esclarecimentos quanto ao funcionamento e aplicação de um banco de dentes humanos para o público avaliado, para que, caso haja necessidade, este possa se beneficiar da utilização dos dentes doados.
 Ib076
Análise retrospectiva das necessidades odontológicas de crianças e adolescentes infectados pelo HIV
SILVA, M. P. R.*, SOARES, L. F., RIBEIRO, L. P., SOUZA, I. P. R.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: marcele.marcele@ig.com.br
A pesquisa compreendeu um estudo descritivo das necessidades odontológicas de um grupo de pacientes pediátricos infectados pelo HIV, observado por um período de 5 anos (1997-2002). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local e os dados de 57 pacientes foram pesquisados em prontuário odontológico. No início (M1 - 1997) a amostra (idade 5,5 + 2,8 anos), segundo fase de dentição, apresentou-se da seguinte forma: 63,2% - dentição decídua e 36,8% - dentição mista. No M1, a média de ceo foi igual a 4,0 (decídua) e 5,5 (mista). No M2 (idade 9,2 + 2,8 anos), a média de ceo para pacientes em fase de dentição mista (ceo = 4,6) foi significativamente maior do que a de pacientes com dentição decídua (ceo = 1,8, p = 0,03, teste de Mann-Whitney). 18 crianças possuíam ceo igual a zero no M1, enquanto que no M2 (2002), este número diminuiu para 12 crianças. A média de elementos decíduos com necessidade de tratamento foi igual a 4,0 e 3,1, no M1 e M2, respectivamente, enquanto que a média de elementos decíduos presentes baixou de 15,6 para 12,6. O número de dentes permanentes erupcionados (em média) aumentou de 9,9 para 15,9. A média de CPOD aumentou de 1,9 (n = 21) no M1 para 2,1 (n = 49) no M2 (p = 0,001, teste de Wilcoxon). No M1, havia, em média, 1,7 dentes permanentes com necessidade de tratamento por indivíduo, e esta média se manteve no M2.
Pode-se concluir que é alta a necessidade de atenção odontológica na amostra de pacientes pediátricos infectados pelo HIV.
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Influência de “cleansers” sobre o índice de permeabilidade da dentina radicular de dentes decíduos
PASCON, F. M.*, RONTANI, R. M. P.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: fmpascon@terra.com.br
Objetivou-se avaliar o índice de permeabilidade dentinária em condutos radiculares decíduos sob a ação de “cleansers”.  Foram selecionadas 30 raízes extraídas, com no máximo 1/3 de rizólise, fixadas em formol 10% e distribuídas de acordo com o “cleanser”: líquido de Dakin (D), líquido de Dakin + EndoPTC (DE), gel de clorexidina 1% (C1), gel de clorexidina 2% (C2) e água destilada (A). Os condutos foram instrumentados manualmente com limas K-File, impermeabilizados externamente com verniz e os ápices com cera. A seguir, imersos em azul de metileno 2% por 4 h, lavados, secos e seccionados longitudinalmente. As hemi-secções foram marcadas em terços (cervical, médio, apical) e estes vertical e horizontalmente em 3 partes observando-se a penetração do corante em: E- extensão (entrada do conduto/forame apical) e P- profundidade (luz do conduto/cemento radicular), consistindo em 9 partes/terço. O índice de permeabilidade foi expresso em porcentagem pela relação: partes penetradas do corante/9. Os dados foram submetidos à análise de variância, teste F e teste t de Student (p < 0,05). Em relação à E C1 (100%)A e C2 (100%)A apresentaram médias significamente maiores que D (77%)B em todos os terços. Em relação à P, no terço cervical, as médias de C1 (86%) A e C2 (75%)A foram maiores que DE (55%)BC e maiores que D (50%)C; as médias de A (70%)AB foram maiores que D (50%)C. Nos terços médio e apical, as médias de C1 (85%A; 80%A) e C2 (81%A; 80%A), foram maiores que as demais.
Concluiu-se que C1 e C2 determinaram maior índice de permeabilidade, em extensão e profundidade, em condutos decíduos.
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Avaliação da prevalência de cárie em bebês baseado em protocolo de controle periódico do biofilme bacteriano
SILVA, T. C.*, MAGALHÃES, A. C., OLIVEIRA, T. M., PESSAN, J. P., SILVA, S. M. B., MACHADO, M. A. A. M.
Odontopediatria, Ortodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: thiagocruvinel@yahoo.com.br
Iniciar os cuidados com a saúde bucal nos primeiros anos de vida da criança é fundamental para o controle da cárie dentária. Este estudo objetivou avaliar a efetividade do controle periódico do biofilme bacteriano na prevenção de cárie em bebês. O índice ceos foi usado como referência para avaliar a incidência de cárie. A amostra foi constituída por 40 bebês com idades entre 7 e 36 meses, de ambos os sexos, e dividida em 2 grupos: GI (30 bebês sem cárie) e GII (10 bebês com cárie). O índice ceos foi registrado na primeira consulta, antes de qualquer intervenção. A remoção mecânica do biofilme bacteriano foi realizada a cada dois meses pelos profissionais, com utilização de gaze (para bebês com idades até 24 meses) e escova dentária associada a um creme dental sem flúor (para bebês com idades acima de 24 meses). Após o controle, o responsável pelo bebê era orientado em relação à dieta e higiene bucal do bebê. No grupo GII foi realizado o preenchimento com CIV das lesões com cavitação. Após um período de 12 meses, foi feita a aferição do ceos nos dois grupos. No início do estudo, a idade média do grupo GI foi de 20 meses e do grupo GII foi de 28 meses. Através do teste t de Student foi observado que a diferença entre o ceos inicial (2,3) e o ceos final (3,0) não foi estatisticamente significante. 
Pode-se concluir que: em uma amostra aleatória a cárie dentária apresentou-se polarizada (apenas 25% da população estudada apresentou cárie); o período de avaliação entre o ceos inicial e final foi insuficiente para determinar a influência deste protocolo no índice de cárie.
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Relação entre sorriso ideal e real: percepções de crianças de baixo padrão socioeconômico
MATUCK, C. N.*, BARCELLOS, R., MAIA, L. C., SENNA, M. A. A., MORAES, A. P., MAIA, M. R., MOCARZEL, J.
Odontologia - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: maasenna@ig.com.br
Este estudo avaliou a relação entre sorriso ideal e real, levando-se em consideração as percepções de crianças de baixo padrão socioeconômico. Após aprovação do comitê de ética em pesquisa da instituição, 93 crianças, residentes em uma comunidade de risco social do município de Niterói - RJ, foram entrevistadas utilizando uma escala visual analógica para identificação do padrão de estética e da sua condição bucal, tomando-se por princípio suas percepções sobre o sorriso ideal (que gostariam de ter) e o real (com o qual se identificavam). Tal escala foi aplicada durante as atividades do projeto “Universidade Solidária” realizadas em uma instituição particular de ensino superior. Os resultados foram tabulados no programa Epi Info 6.04d, utilizando-se o teste 2 para a análise estatística. A amostra caracterizava como 44,1% do sexo masculino e média de idade igual a 9,2  2,3 anos. Quanto às percepções 98,1% das crianças identificaram a arcada hígida como ideal, 86,4% se identificaram com este padrão e 95,7% afirmaram que gostariam que seu sorriso fosse igual aquele. Esta seleção não esteve relacionada ao gênero (p = 0,31) ou à faixa etária (p = 0,32). A maioria (88,2%) relatou que necessitava de consulta odontológica e a estética foi a queixa mais prevalente entre as crianças que identificaram a arcada cariada como a sua (50,0%) do que no grupo (16,4%) que se identificou como livre de cárie (p = 0,02).
Conclui-se que existe uma forte relação entre sorriso ideal e real, e que, crianças de baixo nível socioeconômico buscam um sorriso sem cárie como padrão de estética.
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Influência de um programa para bebês no comportamento de pais em relação à saúde bucal de seus filhos
AMMARI, M. M.*, PESTANA, M.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: michelleammari@aol.com
Este estudo avaliou a eficácia do Programa para Bebês do “Projeto Renascer” (PR) na mudança de comportamento de pais em relação à saúde bucal de seus segundos filhos (2ºs F). Para isto, foi feita uma seleção de 46 irmãos inscritos no PR, onde o 1º filho apresentava história pregressa de cárie precoce (CP), não tendo passado pelo programa e o 2º filho, inscrito neste programa (0-3 anos). A análise foi feita a partir do ceo das crianças e seus pais foram convocados para uma entrevista. O valor do ceo dos 2ºs F diminuiu, apresentando uma diferença estatisticamente significativa (teste t de Student, p = 0,00), com 67% dos 2ºs F não apresentando cárie. A média do valor do ceo dos 1ºs filhos foi 6,56, em contraste com 1,23 dos 2ºs F. Os fatores de risco da CP foram analisados na entrevista com os pais. Dentre estes, destacamos: 67% diminui o uso do açúcar nas mamadeiras e/ou líquidos; o tempo médio de amamentação natural diminuiu de 14,15 meses para 9,6 meses; 100% dos pais aprenderam a higiene bucal; 85% perderam os hábitos de transmissibilidade; 85% aprenderam sobre cárie precoce.
O Programa de Bebês do PR promoveu a motivação e conscientização dos pais em relação à prevenção da cárie e à manutenção da saúde. E felizmente só destacamos pontos positivos de suas abordagens, são eles: a credibilidade dos pais em ingressar seus filhos precocemente nesse programa; a conscientização dos benefícios do tempo de amamentação natural adequada; a diminuição do açúcar na alimentação do bebê e sua posterior higiene; a reversão da CP (67%) nos 2ºs F e a motivação das mães no autocuidado.
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Estudo comparativo entre uso de pasta convencional e com evidenciador para fixação de higienização bucal em escolares
CICHELLO, L. R. D.*, BENGTSON, A. L.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS. E-mail: lrdc@unimes.com.br
A Odontologia atual tem como metas a educação, a prevenção das doenças cárie e periodontal, e para atingi-las são necessários métodos e programas preventivos. Entre estas ações, a remoção mecânica do biofilme com correta escovação e uso de fio dental é fundamental, até em função de ser o método mais divulgado à população. Nosso objetivo é avaliar o auxílio da pasta com evidenciador na assimilação da técnica de escovação através da análise de remoção do biofilme dental. O estudo foi realizado em 40 crianças de ambos os sexos, de 6 e 9 anos, pacientes da Odontopediatria (UNIMES), que apresentavam incisivos e primeiros molares permanentes superiores e inferiores. Foram motivadas através de palestra e treinadas com a técnica de Fones, sendo recomendadas três escovações diárias. Cada criança recebeu uma escova dental e foram divididas em dois grupos; G1 controle (20) e G2 teste (20). Para quantificar o biofilme dental, usou-se o índice de Greene & Vermillion simplificado. Quinzenalmente, havia controle clínico, evidenciação e avaliação do aprendizado, sem que houvesse correção da técnica de escovação. O G1 utilizou pasta dentária habitual e o G2, após a 4ª sessão utilizou pasta com evidenciador, durante dois meses, procurando ver em qual grupo houve melhor assimilação da técnica e maior estímulo. Com os dados foi possível confeccionar tabelas para análise estatística, com o teste de Wilcoxon.
Não se observou diferença significante entre os grupos, ambos apresentaram assimilação melhor da técnica e, provavelmente por estarem sendo controlados, diminuição do índice do biofilme.
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Avaliação da cariogenicidade de bebidas ingeridas em refeições intermediárias
DENARO, B. F.*, GUEDES-PINTO, A. C., SANTOS, E. M.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO. E-mail: biancafedenaro@hotmail.com
Cárie dentária é uma doença multifatorial, assim a avaliação da cariogenicidade dos alimentos é importante na prevenção da doença. O objetivo deste trbalho foi avaliar algumas bebidas ingeridas entre as refeições. Foram feitos 3 testes: avaliação da diminuição do pH; análise comparativa entre incidência de cárie e ingestão das bebidas e avaliação in vitro da desmineralização em dentes de boi. As bebidas estudadas foram: Coca-Cola, Coca Light, Guaraná, Guaraná Diet, água de côco, Yakult, Toddynho e suco de maçã. Testes salivares foram utilizados para a avaliação do pH; questionários enviados às faculdades analisaram a correlação entre CPOD e ingestão das bebidas e laser de diagnóstico de cárie para medir a desmineralização dos dentes bovinos. Os testes estatísticos foram: Epi Info versão 6.1 e ANOVA completado com Tukey e teste Kruskal-Wallis, na significância de 5%. Coca e Guaraná provocaram maior queda do pH e não houve retorno ao valor inicial após 30 minutos do consumo; Toddynho, Coca Light e Guaraná Diet diminuíram o pH inicial logo após a ingestão e retornaram após ½ hora e Yakult, água de côco e suco de maçã não provocaram queda do pH; na avaliação in vitro, Coca, Guaraná e Toddynho provocaram maior desmineralização e Coca Light, Guaraná Diet e Água de côco menor desmineralização.
Concluiu-se que: Coca e Guaraná sugerem um maior potencial cariogênico e água de côco menor, demonstrado pelos testes salivares e desmineralização in vitro; e através da avaliação comparativa não há correlação positiva significante entre CPOD e ingestão das bebidas.
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Cronologia e seqüência de erupção dos dentes decíduos: revisão sistemática e meta-análise
GURGEL, C. V.*, BRANDÃO, C. F., CANGUSSU, M. C. T., ROCHA, M. C. B. S.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: carlagurgel@hotmail.com
Desenvolveu-se uma meta-análise dos estudos nacionais sobre a cronologia e seqüência de erupção em dentes decíduos de forma a estabelecer uma parâmetro médio específico para a população brasileira. Foram localizados 13 estudos nas bases de dados Medline, LILACS e BBO, além de teses e dissertações, utilizando as palavras-chaves cronologia de erupção, seqüência de erupção e dentes decíduos, sendo que apenas 10 foram utilizados para a meta-análise por cumprirem os seguintes critérios de inclusão: amostra com base populacional, idade no mínimo até 36 meses, apresentaram a média e variabilidade de erupção de cada unidade dentária e a seqüência das mesmas. Procedeu-se a análise de variância que identificou homogeneidade entre os estudos (p < 0,001), sendo possível calcular um valor médio da cronologia de erupção para os municípios abordados, que variou de 7,27 meses para os incisivos inferiores a 28,16 meses para os molares superiores.
Para a seqüência de erupção o teste de homogeneidade a partir do qui-quadrado de Mantel-Hanzel foi positivo (p = 0,03), sendo o resultado final a seguinte ordem: incisivos centrais inferiores, incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores, incisivos laterais inferiores, primeiros molares superiores, primeiros molares inferiores, caninos superiores, caninos inferiores, segundos molares inferiores, segundos molares superiores.
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Efeito da alteração do conteúdo orgânico sobre as leituras com DIAGNOdent em lesões de cárie oclusais em dentes decíduos
GOMES, A. C.*, MENDES, F. M., CICHELLO, L. R. D., BENGTSON, A. L.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS. E-mail: anacatarinagomes@bol.com.br
DIAGNOdent é um laser de baixa potência para diagnóstico de lesões de cárie. Apesar dos resultados promissores relatados na literatura, pouco se sabe sobre as moléculas envolvidas no processo de aumento da fluorescência nas lesões de cárie. O objetivo do estudo foi comparar as leituras com DIAGNOdent antes e depois de alterações no conteúdo orgânico de lesões de cárie oclusais em dentes decíduos. Molares decíduos (n = 24) armazenados em soro fisiológico com pelo menos um sítio com lesão de cárie oclusal foram divididos em dois grupos. O grupo controle possuía 17 sítios e o experimental, 16. As lesões de cárie foram inicialmente medidas com o DIAGNOdent. As amostras do grupo experimental foram então removidas da solução de armazenamento e foram imersas em solução de hipoclorito de sódio a 2 % por 24 horas. Depois de lavados com água, os dentes foram medidos novamente com o aparelho. Os dentes do grupo controle foram submetidos aos mesmos procedimentos, mas invés de hipoclorito foi utilizado soro fisiológico. Usando o teste de Wilcoxon, observamos redução nas medições com o DIAGNOdent após a imersão nas soluções comparadas com as medições iniciais em ambos os grupos (p < 0,01). No entanto, a diminuição foi maior no grupo experimental (24,4) do que no grupo controle (2,3) (p < 0,01, através do teste de Mann-Whitney).
Como o hipoclorito de sódio é um agente que desnatura proteínas, é provável que o conteúdo orgânico, preferencialmente à perda mineral, seja o principal responsável pelo aumento da fluorescência captada pelo DIAGNOdent nas lesões de cárie.
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Influência da experiência odontológica prévia na satisfação de crianças frente ao atendimento odontológico
SILVA, V. S. T.*, MAIA, L. C., BARCELLOS, R., MORAES, A. P., MAIA, M. R., SENNA, M. A. A.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: vscaldaferri@hotmail.com
O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da experiência odontológica prévia na satisfação de crianças frente ao atendimento odontológico . Para tanto, trabalhou-se com um grupo de 93 crianças (C) carentes que fizeram parte de um programa de promoção de saúde realizado no ano de 2002 em uma instituição particular de ensino superior do município de Niterói - RJ. Utilizou-se uma escala visual analógica com símbolos representativos de satisfação e insatisfação como critério para avaliação da percepção das C. Os resultados obtidos foram tabulados no programa Epi Info 6.04d e, quando possível, analisados estatisticamente através do teste do 2 com nível de significância de 5%. Como resultados pode-se observar que 76 C (81,7%) se sentiam satisfeitas antes da consulta, enquanto 17 (18,3%) relataram algum grau de insatisfação. Dos satisfeitos antes da consulta, 20 (21,5%) nunca havia ido ao dentista, enquanto 73 (78,5%) já tinham sido consultado (p > 0,05). Ao final da consulta, verificou-se 86 (92,5%) C satisfeitas e 7 (7,5%) insatisfeitas. Das satisfeitas ao final da consulta 67 (77,8%) já havia ido ao dentista, enquanto 19 (22,1%) não havia (p > 0,05). A experiência prévia não influenciou na satisfação da C frente à consulta odontológica, independente do gênero e da faixa etária em que a C se encontrava (p > 0,05), embora as C menores não aceitem tão bem a consulta (p < 0,05).
Pode-se concluir que as crianças do presente estudo apresentaram semelhanças em relação à satisfação frente ao atendimento odontológico, independente de terem ou não experiência odontológica prévia.
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Avaliação da alteração de cor de materiais restauradores liberadores de íons submetidos a variações de pH
GARCIA, A.*, MENDES, F. M., IMPARATO, J. C. P.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: anselmo2076@yahoo.com.br
O objetivo do estudo foi analisar in vitro a estabilidade de cor de 3 materiais liberadores de íons – Compoglass (Vivadent), Vitremer (3M), Fuji IX (Fuji) – submetidos a um corante (Coca-Cola) e armazenados em diferentes condições de variação de pH. Confeccionamos 10 corpos-de-prova de cada material que foram divididos em 2 condições de armazenamento durante 28 dias – armazenamento em saliva artificial com mergulhos diários por 30 min em Coca-Cola ou armazenamento em solução desmineralizadora (pH 4,5) por 7,5 h, em solução remineralizadora (pH 7,0) por 16 h, além dos 30 min diários em Coca-Cola. A leitura da variação de cor foi feita com espectrofotômetro, usando o sistema CIEL*a*b*, no 7º e no 28º dia do experimento. Usando ANOVA e teste de Tukey observamos que não houve diferença quando comparamos as duas condições de armazenamento para todos os materiais. Quanto aos materiais, nas leituras de 7 dias observamos menor alteração do Fuji IX em relação ao Vitremer (p < 0,05) e ao Compoglass (p < 0.01) na saliva artificial e maior alteração do Compoglass armazenado nas soluções des/re comparado ao Vitremer (p < 0,01) e ao Fuji (p < 0,01). Já nas leituras de 28 dias encontramos menor alteração do Fuji IX comparado ao Vitremer (p < 0,01) e ao Compoglass (p < 0,01) apenas quando armazenados em solução des/remineralizadora.
Podemos concluir que as variações de pH não influenciaram a estabilidade de cor in vitro dos materiais liberadores de íons nas condições do estudo, e que o Fuji IX foi o material que apresentou melhor estabilidade de cor.
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Avaliação dos índices de cárie dentária e higiene bucal em pares mãe-filho
LEME, L. R.*, MATUSAKI, S. T., SANTOS, E. M.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO. E-mail: edu-leme@uol.com.br
A cárie dentária é uma doença infectocontagiosa multifatorial, sendo a mãe a principal fonte de transmissão das bactéria cariogênicas. O objetivo deste estudo foi avaliar os índices de cárie dentária e higiene bucal e relacionar os hábitos da mãe à higiene bucal de seus filhos em 73 pares mãe-filho divididos em 2 grupos, 32 pares da cidade de São Paulo - SP e 41 pares da cidade de Ubatuba - SP. As crianças examinadas eram de ambos os sexos entre 9 meses 64 meses. O índice de cárie das mães foi o CPOD e as crianças ceod e de higiene bucal Greene & Vermillion simplificado para ambos. As mães responderam a um questionário sobre hábitos de higiene, dieta e conhecimento em saúde bucal. Os dados foram tratados com o programa Epi Info 6.1, na confiabilidade de 95%. Foi observada alta porcentagem de crianças livres de cárie, tanto em São Paulo (65,6%) quanto em Ubatuba (61%) e suas mães alto índice. A higiene bucal dos pares em São Paulo foi regular para mãe (IGV = 1,6) e ruim para filhos (IGV = 2,2) e regular em Ubatuba (mãe IGV = 1,25 e filho IGV = 1,43). Observou-se ainda alta porcentagem de adição de açúcar nos alimentos em ambas cidades (São Paulo - 81,2% e Ubatuba -  92,2%), mesmo tendo as mães tendo conhecimento da relação açúcar e cárie (São Paulo - 84,4% e Ubatuba - 73,2%).
Os resultados permitiram concluir que não houve correlação significativa entre cárie dentária e higiene bucal, mas houve correlação significativa entre os métodos de higiene e hábitos alimentares e não houve diferenças dos resultados entre os dois grupos avaliados de pares mãe-filho
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Cobertura vacinal dos pacientes atendidos nas disciplinas de Odontopediatria Da FO/UFJF
MACEDO, J. F.*, RIBEIRO, R. A.
Odontologia Social e Infantil - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. E-mail: famacedo@zaz.com.br
A avaliação da cobertura vacinal é fundamental para a adequada monitorização dos programas de vacinação e para se identificar e atingir crianças que não são vacinadas adequadamente. Desta forma, os odontopediatras, devem assegurar a sua proteção bem como a de seus pacientes. O objetivo deste estudo foi verificar a cobertura vacinal das crianças atendidas nas disciplinas de Odontopediatria da FO/UFJF, no período entre outubro de 2002 e março de 2003. Foram recolhidos 175 calendários dos quais 19 foram excluídos por estarem ilegíveis ou com informação incorreta. A vacinação foi medida pela cobertura vacinal para BCG (contra tuberculose), 3 doses da vacina Sabin (contra poliomielite), 3 doses para DTP (contra difteria, tétano e coqueluche), 3 doses de HiB (contra H. influenzae tipo b), vacina contra a febre amarela, SCR (tríplice viral) e vacina contra hepatite B. Observou-se cobertura vacinal de 100% contra BCG, Sabin, DTP e SCR; 97,44% para febre amarela; 60,03% para hepatite B e 47,44% para HiB. A cobertura vacinal em crianças nascidas entre 1997 e 2001, incluídas no programa “Cultive uma nova vida” - PMJF/1998, foi maior do que aquela calculada para as crianças nascidas entre 1992 e 1997.
Concluiu-se que a cobertura vacinal foi alta, exceto para HiB e hepatite B, indicando a necessidade de estratégias de educação em saúde nesta área. O aumento dos esforços para o desenvolvimento de práticas preventivas orientadas permite aos odontopediatras a oportunidade de contribuir para a completa imunização de seus pacientes, visando à segurança de outras crianças e da equipe profissional.
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Ação do ácido lático e água destilada na microdureza superficial de resinas condensáveis
CRUZ, M. K.*, LUND, R. G., KOHLRAUSCH, S. K., TEIXEIRA, B. S., MARTOS, J., OSINAGA, P. W. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: marciokc@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a microdureza Knoop de resinas condensáveis Solitaire2 - Heraeus/Kulzer e Surefil - Dentsply/Caulk com relação à resina composta micro-híbrida Filtek Z250 - 3M/ESPE submetidas ao armazenamento em ácido lático e água destilada a 37C. 16 discos de cada material (8 mm x 2 mm) foram preparados e fotopolimerizados durante 40 segundos a 450 mW/cm2 (XL 3000 - 3M). Cada amostra foi submetida a 5 leituras iniciais de microdureza Knoop, 24 h após polimerizadas e 5 leituras finais 30 dias após armazenamento, utilizando microdurômetro (Durimet - E. Leitz) com carga de 50 gramas durante 30 segundos. Análise de variância ANOVA e comparações múltiplas com teste de Scheffe (p < 0,05) mostraram que a resina Surefil apresentou diminuição de dureza após armazenamento em ácido lático (p = 0,001) enquanto a resina Solitaire sofreu alteração no KHN em água destilada (p = 0,000). A resina Z250 não apresentou diferença de dureza em ácido lático (p = 0,932) ou água destilada (p = 0,750).
Conclui-se que as resinas condensáveis apresentaram diferença de dureza em ácido lático e água destilada. A resina micro-híbrida não demonstrou diferença de dureza nos meios estudados.
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Propagação da fratura em biomateriais à base de titânio
BORSATO, K. T.*, VAZ, L. G., NORIEGA, J. R., CRUZ, C. A. D. S., FONSECA, R. G.
Prótese e Materiais Odon - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: ktborsato@uol.com.br
A análise de fratura e a evolução dos conceitos de falhas geraram um sistema de nomenclaturas próprio para o tipo de fratura e sua causa mais provável. Assim, a fractografia, ciência que estuda a superfície de fraturas, permite alguma revelação sobre as condições de tensões, efeito da temperatura, direção de propagação da trinca, etc. Nesse trabalho procurou-se estudar a propagação da fratura em biomateriais a base de titânio aplicado em implantes cirúrgicos. Utilizou-se a liga Ti-6Al-4V e o Ticp (titânio comercialmente puro), obtendo-se corpos-de-prova, de acordo com a Norma Técnica ASTM E 8M, que foram inicialmente submetidos aos ensaios de tração e, posteriormente foram submetidos à microscopia eletrônica de varredura, em várias regiões, verificando a propagação da fratura. Para a liga Ti-6Al-4V, verificou-se, desde da região mais distante da fratura até a mais próxima, uma pequena modificação microestrutural, mostrando regiões com estruturas bem definidas, já nas regiões mais próximas da fratura, estruturas não bem definidas, este fato ocorre, provavelmente, devido a pouca plasticidade desse material. Já para o Ticp, há uma propagação da fratura com alterações ao longo do processo, provavelmente, deve-se ao fato da alta ductibilidade desse material.
Portanto concluiu-se que a propagação da fratura está ligada a composição química e estrutural do material, pois a presença de elementos alfa e beta estabilizantes na liga, alumínio e vanádio, respectivamente, o deixam mais rígidos, fato que não ocorre no Ticp, que é um material mais dúctil. (Apoio: FAPESP, proc. 02/10145-1.)
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Avaliação da tração diametral de cimentos resinosos duais ativados quimicamente em função do tempo
ARTUSI, T. P.*, FONSECA, R. G., CRUZ, C. A. S., ADABO, G. L., VAZ, L. G.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: thaispa@zipmail.com.br
Os cimentos resinosos duais, mesmo quando ativados apenas quimicamente, devem possuir resistência suficiente para resistir às forças mastigatórias. O objetivo deste estudo foi avaliar a tração diametral de cimentos resinosos duais ativados quimicamente em função do tempo (30 minutos, 1 hora, 24 horas e 7 dias). Os cimentos foram proporcionados e, no interior de caixa de revelação radiográfica, espatulados e inseridos em matriz metálica de 4 mm de diâmetro e 2 mm de altura. Decorridos 30 minutos do início da espatulação, os corpos-de-prova foram destacados da matriz e armazenados em frascos escuros contendo água destilada, em estufa a 37ºC, aguardando os momentos do ensaio, realizado em máquina de ensaios MTS 810. No grupo de 30 minutos, os corpos-de-prova foram destacados da matriz e imediatamente ensaiados. Os resultados foram analisados empregando-se ANOVA e teste de Tukey. As médias de resistência de cada cimento em função do tempo foram: fosfato de zinco: 2,1 MPa, 3,6 MPa, 6,5 MPa e 6,9  MPa; Variolink II: 22,7 MPa, 30,2 MPa, 40,1 MPa and 41,1 MPa; RelyX: 28,7 MPa, 34,6 MPa, 41,6 MPa e 41,2 MPa; Enforce: 31,9 MPa, 31,7 MPa, 43,4 MPa e 47,6 MPa; Panavia F: 19,0 MPa, 26,6 MPa, 42,1 MPa e 38,1 MPa e Master Dual: 14,7 MPa, 20,1 MPa, 35,6 MPa e 37,6 MPa.
A análise de cada material em função do tempo revelou que todos os cimentos apresentaram uma progressão de resistência que atingiu seu ponto máximo às 24 horas. Em todos os tempos estudados, os cimentos Rely X e Enforce mantiveram superioridade de resistência, enquanto o fosfato de zinco apresentou menor resistência.
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Avaliação do tratamento da superfície na cimentação de liga metálica
MAY, A. F.*, OLIVEIRA, M. T., ANDRADE, M. A. C., VIEIRA, L. C. C.
CCBS - UNIVERSIDADE DO SUL DE CATARINA. E-mail: odonto.may@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união a tração de uma liga de metal básico (Tilite-Talladium) para restaurações metalocerâmicas, a um cimento resinoso, submetida a diferentes formas de tratamento de superfície. Foram confeccionadas trinta amostras da liga, as quais foram após usinadas polidas com lixas de granulação 230 à 1200 em uma polidora. As ligas foram fundidas de acordo com as recomendações do fabricante e divididas em três grupos. O grupo 1 foi submetido a ação do produto CoJet (3M/ESPE), usando para isto um microjateador (“microetcher”), seguindo-se a aplicação de silano (3M), sistema de união (Single Bond) e cimento resinoso (RelyX). O grupo 2 foi submetido a jateamento com óxido de alumínio com granulação de 50 m (Knebell) e no grupo três usou-se asperização com ponta diamantada (nº 799 - KGS) seguindo-se a aplicação do cimento da mesma maneira que para o grupo 1, exceto pelo fato de não ser feita a silanização. De acordo com a recomendação do produto CoJet, a limpeza com ultra-som durante 30 segundos não foi feita no grupo 1. Os resultados após aplicada ANOVA “one way” e teste de Tuckey ao nível de 5% mostraram diferenças estatística significante entre os grupos. Os grupos CoJet Sand, óxido de alumínio e broca diamantada, apresentaram resultados médios (MPa), igual a: 0,12356; 0,09261; 0,03039 e desvio-padrão igual a: 4,39; 2,72 e 1,13 respectivamente.
De acordo com a metodologia usada podemos concluir que o pré-tratamento da liga com o sistema CoJet Sand (3M/ESPE) foi capaz de obter os melhores valores de resistência de união a tração.
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Processo de fratura em ligas metálicas quando submetidas à fundição odontológica
MATSUSHITA, M. M.*, VAZ, L. G., GUASTALDI, A. C., NORIEGA, J. R., ADABO, G. L.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: mmatsushita@bol.com.br
A importância da análise de fraturas reside no fato de permitir um elemento de caracterização da causa das falhas. Logo seu objetivo é conhecer por que um determinado material falhou e estudar os efeitos desse fenômeno. No presente trabalho utilizou-se duas ligas metálicas do sistema Cu-Zn-Al-Ni com pequenas adições de Mn, Si, P, Sn e, variando-se o teor de nióbio de 0% e 1,0% (m/m). Os corpos-de-prova foram obtidos seguindo-se a especificação da Norma Técnica ISO 1562, para ligas de ouro, utilizadas nas fundições odontológicas. Esses corpos-de-prova foram submetidos, inicialmente, ao ensaio de tração, até a ruptura. Após os ensaios de tração foram efetuados a análise qualitativa da fratura dos corpos-de-prova, com auxílio da técnica de microscopia eletrônica de varredura, para tanto utilizou-se um microscópio eletrônico Jeol JSM, modelo T-330 A, acoplado a um analisador dispersivo de energia e a uma câmara fotográfica. Verificou-se para ambos os materiais estudados, a predominância de fratura mista, isto é, com regiões de fratura frágil e dúctil e, ainda com regiões compostas por falhas de fundição, decorrente do processo de fundição odontológica, onde fraturas intergranulares eventualmente ocorrem, à temperatura ambiente, em metais contendo uma fase frágil precipitada em torno dos contornos de grão.
Portanto concluiu-se que não foi observado nenhum aumento da ductibilidade com a adição do elemento nióbio, em uma das ligas, predominando a falha do material por fratura intercristalina mista, devido ao deslizamento de contornos de grão.
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Influência do clareador peróxido de hidrogênio (35%) sobre a rugosidade e dureza do esmalte dental
DELWING, F.*, ARRUDA, F. Z., CAMPREGHER, U. B., SAMUEL, S. M. W.
Odontologia Conservadora - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: binhopoa21@aol.com
Um novo sistema de clareamento com emprego de agentes oxidantes a base de peróxido de hidrogênio 35%, tem sido utilizado para resolver, de maneira rápida, segura e eficaz, problemas de escurecimento dentário. Resta saber qual a influência desses agentes sobre as propriedades do esmalte dental. O objetivo deste trabalho foi avaliar a rugosidade superficial e a dureza do esmalte frente ao uso do clareador Whitness HP - H2O2 35%. Dez coroas de incisivos humanos foram embutidas em blocos de resina acrílica de forma a expor a face vestibular dos mesmos para mensuração dessas propriedades antes da aplicação do gel clareador (grupo controle) e após uma série de seis aplicações (grupo tratado), que segundo o fabricante, seria o desafio máximo permitido. Foram realizadas três mensurações em cada corpo-de-prova para a obtenção da rugosidade média de cada grupo que foi 0,053 ( 0,011) mm para o controle e 0,0499 ( 0,005) mm para o tratado. Para a realização do ensaio da dureza Knoop foram realizadas três penetrações em cada corpo-de-prova. A dureza Knoop média do controle foi 438,09 ( 26,7) e do tratado 401,73 ( 31,62). A análise estatística através do teste t pareado não mostrou diferença estatística significativa (p = 0,492), entre os grupos. Quanto à rugosidade superficial, mostrando porém, diferença significativa entre os grupos, quanto à dureza (p = 0,013).
Os resultados deste trabalho in vitro permitem concluir que uma série de seis aplicações do clareador de peróxido de hidrogênio 35% não alterou significativamente a rugosidade do esmalte dental, reduzindo, no entanto, a sua dureza superficial.
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Estudo do potencial antimicrobiano de alginatos com clorexidina
MARTINS, M. E. L.*, BARRITCHELLO, D., JODAS, F., FRANÇA, R. O.
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA. E-mail: manonmartins@uol.com.br
Entre o os materiais de molde, o hidrocolóide irrevesível tem sido o de maior utilização em todas as especialidades da Odontologia. A biossegurança de procedimentos envolvendo estes materiais foi averiguada neste estudo. Foram usados dois tipos de alginatos, um convencional – Jeltrate Plus, Dentsply – e outro com potencial antimicrobiano devido à presença de clorexidina na sua composição – Jeltrate Chromatic, Dentsply. Metade dos espécimes de cada grupo foram contaminado com bactérias provenientes do biofilme oral. Após a geleificação os espécimes foram divididos em quatro grupos; Jeltrate Plus contaminado, Jeltrate Plus sem contaminação, Jeltrate Chromatic contaminado, Jeltrate Chromatic sem contaminação. Os espécimes de cada grupo foram subdivididos em quatro subgrupos conforme o tipo de imersão, em solução de hipoclorito de sódio a 1% em três tempos: A) 10 min, B) 20 min, C) 30 min, e um subgrupo controle imerso apenas em água. Os espécimes foram após o tempo determinado, colocado em solução de detecção de bactérias por turvação e armazenados em estufa a 37ºC por 7 dias.
Os resultados permitiram concluir que nenhum dos tempos de imersão foi suficiente para desinfecção dos alginatos, o poder antimicrobiano do alginato Jeltrate Chromatic não foi suficiente para impedir a proliferação bacteriana.
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Avaliação da solubilidade e desintegração de cimentos endodônticos variando o pH do meio
COUTO, R. F. P.*, CARVALHO JÚNIOR, J. R., CORRER SOBRINHO, L., CONSANI, S., ROBAZZA, C. R. C., SOUSA NETO, M. D.
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. E-mail: rfoschiera@yahoo.com.br
Diante de um processo inflamatório periapical, o pH da região encontra-se ácido, diferentemente de um tecido periapical fisiologicamente normal. O objetivo desse estudo foi avaliar a propriedade de solubilidade/desintegração determinada pela Especificação nº 57 da ADA para cimentos endodônticos em pH neutro e ácido. Os cimentos utilizados foram: Endofill, Ketac-Endo, N-Rickert e Sealer 26. Para a realização dos testes de solubilidade/desintegração, confeccionaram-se corpos-de-prova com 1,5 mm de espessura e 20 mm de diâmetro. Os corpos-de-prova tiveram sua massa pesada e foram divididos em dois grupos, variando a solução de imersão dos corpos-de-prova: GI - imersos em 50 ml de água destilada (pH 7,0), solução preconizada pela Especificação nº 57 da ADA; e GII - imersos em 50 ml de fluido tissular simulado (tampão bicarbonato - pH 4,0). Decorrido sete dias, o corpo-de-prova foi removido, seco, levado ao desumidificador por mais 24 horas e pesado novamente. A solubilidade/desintegração foi considerada como a perda de massa de cada amostra, expressas como porcentagem da massa original. Os resultados mostraram diferença estatisticamente significante (p < 0,05) entre os diferentes meios de imersão das amostras de cimento, sendo que os maiores valores de solubilidade/desintegração foram observados para as amostras imersas em solução tampão bicarbonato. Os resultados também evidenciaram diferença significante (p < 0,01) entre os cimentos estudados.
Conclui-se que a solubilidade e desintegração dos cimentos obturadores de canais radiculares eleva-se quando expostos ao meio ácido.
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Estudo comparativo da textura superficial das cerâmicas de baixa fusão
MORAIS, A. A. L. O.*, VÁSQUEZ, V. Z. C., NISHIOKA, R. S., FLOR, P. C. G. M., HOÇAYA, L. S., PRETTI, M.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: deiamorais@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi comparar a rugosidade superficial das cerâmicas de baixa fusão, após o polimento mecânico e à exposição a um meio corrosivo in vitro. A análise das superfícies (Ra) foi realizada com um rugosímetro (Hommel - Tester T200) e pela microscopia eletrônica de varredura (MEV). Confeccionaram-se 72 corpos-de-prova (CP) de 2 mm de altura por 8 mm de diâmetro, com as cerâmicas: VitadurAplha (I) controle, Titankeramik (II), Heraceram (III) e Finesse (IV). Divididos em 4 grupos, e em 3 subgrupos cada um. Os primeiros 6 CP (A) não foram submetidos a tratamento. O segundo subgrupo (B) receberam um desgaste removendo a vitrificação, seguido de um polimento mecânico da superfície. O terceiro subgrupo (C) foram colocados em ácido acético a 4% por 16 horas a 80ºC. Os resultados mostraram para o Ra (A): 0,65 (I), 0,83 (II), 0,82 (III), 0,72 (IV) para Ra (B): 1,57 (I), 1,29 (II), 1,28 (III), 0,93 (IV). Para Ra C: 0,87 (I), 0,83 (II), 0,98 (III), 0,70 (IV). O ANOVA e o teste de Tukey para as condições B e C, mostraram diferenças significativas (p < 0,05) para o grupo (IV) para a condição B.
Na avaliação das cerâmicas aos diferentes tratamentos de superfície, o polimento mecânico mostrou maior rugosidade que quando exposto ao meio corrosivo. A cerâmica IV mostrou menor rugosidade após  polimento mecânico. Todas cerâmicas apresentaram com o MEV, maior ou menor grau da alteração na superfície quando comparadas com as cerâmicas sem tratamento.
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Influência da técnica de polimerização e do acabamento superficial na dureza superficial da resina acrílica
BARBOZA, F. D.*, MAYER, C. M., SANTIAGO, L. C.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: fabiodavidb@hotmail.com
O objetivo desse estudo foi avaliar a influência de 3 métodos de polimerização e 3 métodos de acabamento superficial na dureza de superfície das resinas acrílicas. Foram confeccionados 60 discos de resina (3,0 x 1,2 cm), a partir de um molde de silicone de adição extraduro. Os grupos foram formados de acordo com a técnica de polimerização e o acabamento superficial utilizado, a saber: gr.1- resina termopolimerizável, gr.2- resina autopolimerizável, gr.3- resina autopolimerizável + calor, gr.4- resina autopolimerizável + glase Extoral, gr.5- resina autopolimerizável + verniz Sterngold e gr.6- resina autopolimerizável + cola instantânea Super Bonder. A seguir, os discos foram levados a um microdurômetro Buehler 2003 com edentador diamantado, para realização de 3 edentações em cada disco, com força de 10 gramas durante 15 segundos. A medida da distância entre as bordas formadas pela edentação (d1), foi automaticamente convertida para o índice de dureza Knoop e calculada uma média das três edentações. As médias obtidas para cada grupo foram: gr.1 = 21,18, gr.2 = 23,95, gr.3 = 16,01, gr.4 = 22,90, gr.5 = 19,90 e gr.6 = 14,83. A análise estatística realizada pelos testes Kruskal-Wallis e Miller, mostrou diferença estatisticamente significante (p < 0,05) entre os grupos: 3 versus 4 e 4 versus 6.
Assim, concluímos que as técnicas de polimerização da resina acrílica não alteraram significativamente sua dureza superficial e que, entre as técnicas de acabamento superficial, a resina autopolimerizável com glase Extoral apresentou maior dureza que a resina polimerizada sob calor e acabamento com Super Bonder.
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Avaliação da resistência à flexão de materiais restauradores diretos polimerizados com luz halógena e LED
OLIVEIRA, J. M. B.*, GONÇALVES, P. F., PANZERI, F. C., PANZERI, H., CASEMIRO, L. A.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: jmartinelli@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a resistência à flexão de materiais restauradores estéticos diretos polimerizados com luz halógena (Ultralux - Dabi Atlante) e com diiodo emissor de luz (Ultraled - Dabi Atlante). Foram confeccionados 20 corpos-de-prova de cada material, com 20 mm de comprimento por 2 mm de largura e 2 mm de espessura, sendo 10 polimerizados com luz halógena e 10 polimerizados com LED. Os corpos-de-prova foram submetidos à carga de 50 kgf em velocidade constante de 0,5 mm/min em máquina de ensaio universal  (EMIC - MEM 2000) para o ensaio de flexão. Os resultados foram submetidos à ANOVA/Tukey para verificação de significância (p < 5%). Quando utilizada a luz halógena não houve diferença estatisticamente significativa para nenhum dos materiais. Quando utilizou-se o LED para a polimerização ocorreu uma maior resistência à flexão para o material Surefill seguido dos materiais Z100 e DEFINITE respectivamente, sendo que o material Z100 não apresentou diferença estatisticamente significativa aos materiais Surefill E Definite.
A polimerização com LED interferiu na resistência à flexão do material Definite, apresentando valores menores comparados à polimerização com lâmpada halógena.
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Influência da polimerização adicional por calor e pressão na resistência à tração diametral de um compósito micro-híbrido
CAMINHA, D. I.*, MOTA, E. G., PIRES, L. A. G.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: diegocaminha@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da polimerização por calor e pressão na resistência à tração diametral de um resina composta micro-híbrida. Foram confeccionados 30 amostras com as dimensões de 6 mm de diâmetro e 3 mm de espessura com o compósito Fill Magic (Vigodent) em uma matriz bipartida de teflon. A resina foi inserida em dois incrementos iguais e fotopolimerizados por 40 s com uma unidade XL1500 (3M) com intensidade de luz controlada acima de 400 mW/cm2. Logo após sua confecção, as amostras separadas aleatoriamente em dois grupos. O primeiro, controle, não recebeu polimerização adicional e foi mantido em estufa à 37C por 24 horas. O segundo grupo passou por um ciclo de autoclave, 20 min à 120C sob 2 atm, e após foi mantido em estufa à 37ºC por 24 horas. Após a armazenagem, os corpos-de-prova de ambos os grupos foram testados em máquina de ensaio universal (Pantec 501) com velocidade de carregamento de 0,5 mm/min até ocorrer a fratura. Logo em seguida, os valores obtidos em N foram convertidos para MPa e as amostras foram classificadas quanto ao tipo de fratura. Os resultados foram submetidos ao tratamento estatístico Student ao nível de significância de 5%. Os resultados (MPa) médios observados foram: controle - 30,33 ( 2,73) e autoclavada - 34,05 ( 3,02).
Pode-se concluir que o método de polimerização adicional pelo meio pressão e calor aumentou de forma estatisticamente significante a resistência à tração diametral do compósito micro-híbrido Fill Magic (p < 0,05).
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Resistência à tração em condicionador de tecido modificado por nistatina
QUEIROZ, T. P.*, SOUZA, R. F., URBAN, V. M., BORSATO, K. T., VAZ, L. G.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: thaqueiroz@hotmail.com
A incorporação de um antifúngico em condicionador tecidual como terapia para estomatite provocada por prótese é capaz de reduzir a demanda limitada de complacência dos pacientes, tornar a ação da droga prolongada, reduzir o custo do tratamento e possibilitar a recuperação tecidual. O objetivo deste estudo foi verificar e comparar a resistência à tração de um condicionador de tecido (DuraConditioner), modificado com a adição de nistatina em 3 concentrações – 0 (controle), 500.000 UI e 1.000.000 UI. Os corpos-de-prova (sete por grupo), na forma de halteres com área útil retangular de 33 x 6 x 3 mm (ASTM D412), foram submetidos à tração em uma máquina de ensaios MTS modelo 810 a uma velocidade de 40 mm/min. A amostra permaneceu imersa em água destilada em dois períodos de tempo distintos – 24 horas e sete dias. As médias dos valores da força máxima de ruptura (gf) dos corpos-de-prova foram de 631,029; 478,6157 e 606,1714, respectivamente para as diferentes concentrações de nistatina de 0, 500.000 U.I., 1.000.000 U.I., no período de 24 horas de imersão e valores de 561,71; 484,5029 e 552,7129 para as mesmas concentrações submetidas a 7 dias de imersão em água destilada. Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os seis grupos avaliados (ANOVA, significância < 5%).
Dessa forma, concluiu-se que a concentração de nistatina e o tempo de armazenamento não influenciaram a força máxima necessária para a ruptura dos corpos-de-prova.
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Relação entre volatilização do solvente e infiltração marginal em dois diferentes adesivos de frasco único
MORAES, R. R.*, LIMA, F. G., DEL-PINO, F. A. B., BRESCOVICI, R., DEMARCO, F. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: rafael.moraes@terra.com.br
Este estudo teve como objetivo correlacionar a infiltração marginal em restaurações de resina composta com a quantidade de solvente de 2 sistemas adesivos, Single Bond (3M-ESPE) e Prime & Bond 2.1 (Dentsply), à base de álcool/água e acetona, respectivamente. Para isto, foram coletados 11 frascos de cada adesivo nas clínicas da FO-UFPel, com diferentes volumes, indicando seu maior ou menor uso. Os frascos foram inicialmente pesados e de cada um pingou-se uma gota em uma balança analítica digital (Gehaka AG 200), quando leu-se o peso inicial da gota (PI), repetindo-se a leitura a cada minuto até completarem-se 10 minutos, obtendo-se assim o peso final da gota (PF). Os pesos foram então tabulados e comparados através da relação PI/PF. Dois frascos de cada adesivo foram selecionados, os de maior e menor índice de volatilização, os quais foram utilizados para confeccionar restaurações de cavidades classe V em dentina/cemento bovina com resina composta Z250 (3M-ESPE), conforme instruções do fabricante, obtendo-se assim 4 grupos (n = 10): SB1- PI/PF = 1,515; SB2- PI/PF = 1,239; PB1- PI/PF = 6,476 e PB2- PI/PF = 3,488. A infiltração do corante fucsina básica 0,5% foi medido nos graus 0, 1, 2 e 3 em lupa estereoscópica (40 X) após secção longitudinal da raiz. Os resultados de microinfiltração demonstraram diferenças significantes, sendo SB1 = SB2 = PB1 e PB2 inferior ao SB1 e PB2 (p < 0,05).
De acordo com a metodologia utilizada, pudemos concluir que houve uma correlação entre a volatilização do solvente e o grau de infiltração observado para o adesivo baseado em acetona.
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Efeito de soluções desinfetantes sobre as variações de massa em silicones polimerizados por condensação
PRATES, R.*, ESTEVES, A. R., BONFANTI, F. R., CARVALHO, S. O., BOTTER, M. C. M. E., ALMEIDA, E. E. S.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ. E-mail: dr.rprat@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da perda de massa dos silicones por condensação em suas apresentações fluidas (Xantopren; Oranwash; Coltex) quando imersos em soluções desinfetantes (hipoclorito de sódio 1% e glutaraldeído 2%), em intervalos de tempo de 15 min (t1), 30 min (t2), 1 h (t3), 4 h (t4). Os corpos-de-prova obtidos sobre uma matriz de acrílico com dimensões de 4,0 cm de diâmetro e 1,0 mm de altura, foram pesados utilizando uma balança analítica imediatamente após sua obtenção (t0) e nos tempos descritos, enquanto permaneceram imersos nos desinfetantes. Para cada grupo, composto de um material e um desinfetante, obteve-se 10 corpos-de-prova, sendo o controle mantido em meio ambiente. Os resultados submetidos a ANOVA e teste de Tukey (1%), revelaram que soluções desinfetantes alteraram de forma estatisticamente significante (p < 1,0) os valores de perda de massa dos materiais entre todos os intervalos de tempo estudados, enquanto que, as marcas dos silicones apresentaram esta alteração entre os intervalos t0-t1 e t3-t4. O teste t de Student (1%) revelou que os valores de perda de massa apresentaram-se estatisticamente significantes (p < 1,0), quando: a imersão foi realizada em hipoclorito de sódio a 1% para Xantopren (t0-t1); Oranwash (t1-t2; t3-t4); Coltex (t1-t2); e em glutaraldeído para: Xantopren (t0-t1; t3-t4); Oranwash (t0-t1; t3-t4); Coltex (t0-t1; t1-t2; t2-t3).
Conclusão: a) a perda de massa dos silicones por condensação foi influenciada pela imersão de agentes desinfetantes; b) as marcas comerciais apresentaram diferentes variações em função do tempo.
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Análise das variações de massa em silicones polimerizados por condensação em função do tempo
ESTEVES, A. R.*, PRATES, R., BONFANTI, F. R., CARVALHO, S. O., BOTTER, M. C. M. E., ALMEIDA, E. E. S.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ. E-mail: annaraphaela@pop.com.br
O objetivo deste trabalho foi analisar as variações de massa que ocorreram em silicones polimerizados por condensação, após 15 min (t1), 30 min (t2), 1 h (t3), 4 h (t4) e 24 h (t5) da sua reação de presa. Utilizou-se silicones em suas apresentações fluidas das marcas comerciais Xantopren, Oranwash, Coltex e o silicone por adição Aquasil como controle. Confeccionou-se sobre uma matriz de acrílico 10 corpos-de-prova para cada material, com dimensões de 4,0 cm de diâmetro e 1,0 mm de altura, os quais foram pesados utilizando uma balança analítica, imediatamente após sua obtenção (t0) e nos intervalos de tempo descritos. Os resultados obtidos foram submetidos a ANOVA e testes de Tukey e t de Student, com nível de significância de 5%. Os valores de perda de massa obtidos foram estatisticamente significantes (p < 5,0) para os materiais estudados, entre os seguintes intervalos de tempo: Xantopren (t0-t1; t1-t2; t2- t3; t4-t5); Oranwash (t0-t1; t1-t2; t3-t4); Coltex (t0-t1; t1-t2; t2-t3; t4-t5). O Aquasil apresentou perda de massa estatisticamente significante entre o intervalo de tempo t0 e t1 (p = 0,02), tornando-se estável nos demais intervalos de tempo. A análise numérica dos valores médios da perda de massa dos silicones por condensação demonstrou menores variações para o Coltex, seguido do Xantopren e do Oranwash.
Concluiu-se que a perda de massa dos silicones por condensação em função do tempo é efetiva e independe da marca comercial do silicone utilizado, no entanto, foram verificadas diferenças quantitativas entre os intervalos de tempo estudados.
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Avaliação da influência da soldagem a laser na resistência à flexão da união titânio/porcelana
LIMA, C. F.*, ITINOCHE, M. K., OYAFUSO, D. K., FIGUEIREDO, A. R., ROSSETO, A. F., MOURA, A. P.
Materiais Odontológicos E Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: celinafaig@yahoo.com.br
Este trabalho investigou a influência da soldagem a laser na resistência à flexão da união titânio/porcelana. Foram confeccionados 20 corpos-de-prova com estruturas de titânio fundido nas dimensões de 25 x 3 x 0,5 mm. Dez estruturas foram seccionadas transversalmente no meio e submetidas à soldagem a laser. Após a aplicação da cerâmica (8 x 3 x 1 mm) de todas as barras metálicas eqüidistante das extremidades os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de flexão de três pontos, incidindo em seus centros, apoiados sob dois cilindros separados pela distância de 20 mm. O valor máximo suportado por cada corpo-de-prova foi registrado para permitir a realização do tratamento estatístico (t de Student) adotando nível de significância de 5%. Os resultados apontaram superioridade do grupo soldado em relação ao não-soldado com média de 0,97  0,12 e 89  0,18, respectivamente, embora não havendo diferenças estatisticamente significantes. 
Concluiu-se que o processo de soldagem a laser não fragiliza a união entre o titânio e a porcelana avaliada. (Apoio: FAPESP - Processo nº 02/13171-3.)
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Influência da desinfecção com ácido peracético nas propriedades da godiva plastificada no forno de microondas
WAGNER, M. C.*, FONTANIVE, V. N., SAMUEL, S. M. W., FORTES, C. B. B.
Odontologia Conservadora - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: marciuswagner@pop.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar se a desinfecção com ácido peracético (0,2%) interfere nas propriedades de escoamento (máximo de 6% a 37C e mínimo de 85% a 45C) e impressão (mínimo de 25 pirâmides perfeitas entre 36) da godiva, quando plastificada no forno de microondas verificando se estes valores encontram-se dentro do estabelecido pela especificação n 3 da ADA. Para o teste de escoamento foram confeccionados 28 corpos-de-prova de godiva do tipo I, dos quais 14 foram submetidos ao teste de escoamento à temperatura de 37C, e os outros 14, à temperatura de 45C. Para o teste de impressão foram confeccionados 12 corpos-de-prova que, após a moldagem, foram vazados em gesso especial tipo V e submetidos a uma análise qualitativa. Os corpo- de-prova para ambos os ensaios foram divididos em dois grupos: o grupo controle e grupo imerso em ácido peracético (0,2%), por cinco minutos. Quanto ao escoamento verificou-se que ambos os grupos atenderam à especificação sendo que no grupo imerso o escoamento à 37C foi 2,94% ( 1,51) e à 45C foi 96,36% ( 16,06) e no grupo controle a 37C foi 3,98% ( 1,8) e à 45C foi 103,31% ( 14,29). Quanto à impressão, o grupo imerso reproduziu em média 30,83 ( 5,04) pirâmides e o grupo controle, 32,67 ( 3,98).
É lícito afirmar que a desinfecção com ácido peracético (0,2%) da godiva plastificada no forno de microondas não interferiu nas propriedades de escoamento e impressão, em relação aos requisitos da especificação n 3 da ADA.
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Rugosidade superficial de resinas compostas – influência do tempo e número de aplicações do jato de bicarbonato de sódio
COLUCCI, V.*, CORONA, S. A. M., CICCONE, J. C., CATIRSE, A. B. E. C. B.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: vicolucci@bol.com.br
O objetivo deste trabalho foi analisar in vitro a rugosidade superficial de diferentes tipos de resinas composta após o tratamento profilático por meio da aplicação do jato de bicarbonato de sódio, em função do tempo (5 ou 15 segundos) e número de aplicações (4 sessões). Foram utilizados três tipos de resina composta (Z100, Charisma e Filtek-Flow). As espécimes (n = 5) foram confeccionados com auxílio de uma matriz de 5 mm de diâmetro e 5 mm de altura. Em seguida foram armazenadas em água destilada a 37ºC, de onde foram retiradas somente nos momentos de tratamento superficial. Após 24 horas da confecção, realizou-se polimento com auxílio de lixas d’água com granulação decrescente. A rugosidade superficial foi analisada por meio de um rugosímetro Prazis, imediatamente após a realização do polimento (controle) e depois de cada aplicação do jato de bicarbonato de sódio, sendo os resultados submetidos a ANOVA e teste de Tukey (p < 0,01). As médias (μm) obtidas foram: fator material (Z100 = 0,355; Charisma = 0,431; Filtek-Flow = 0565); fator tempo de aplicação do jato (5 s = 0,415; 15 s = 0,486) e fator número de aplicações (0,401 < 0,472 < 0,592 < 0,639). Pôde-se observar que a resina Z100 apresentou menor rugosidade do que a Filtek-Flow e a Charisma. Com relação ao tempo e número de aplicações, a primeira aplicação apresentou menor rugosidade que as demais e o tempo de aplicação de quinze segundos promoveu maior rugosidade que o tempo de cinco segundos.
Conclui-se, portanto, que quanto maior o tempo e número de aplicações, maior é a rugosidade superficial da resina composta.
 Ib108
Influência do tipo de ponteira condutora de luz de aparelhos LED na microdureza das resinas compostas
VÁSQUEZ, R. A. C.*, TORRES, C. R. G., ARAÚJO, M. A. M., ANIDO, A. A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: renzetor@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tipo de ponteira condutora de luz de aparelhos LED na microdureza das resinas compostas. Para a confecção dos espécimes foi utilizada uma matriz de aço com perfurações padronizadas. As resinas Fill Magic -Vigodent (FM), Z100 - 3M, TPH Spectrum - Dentsply e Glacier - SDI (GL) foram inseridas em incremento único e polimerizadas (40 s) utilizando os aparelhos Optilight LD - Gnatus (OL) e Light 3000 - Clean Line (LI), alternando-se o tipo de ponteira condutora de luz (fibra óptica - FO ou polímero - PO) resultando nos seguintes grupos (n = 10): G1A - FM + OL + FO; G1B - FM + OL + PO; G2A - FM + LI + FO; G2B - FM + LI + PO; G3A - Z100 + OL + FO; G3B - Z100 + OL + PO; G4A - Z100 + LI + FO; G4B - Z100 + LI + PO; G5A - TPH + OL + FO; G5B - TPH + OL + PO; G6A - TPH + LI + FO; G6B - TPH + LI + PO; G7A - GL + OL + FO; G7B - GL + OL + PO; G8A - GL + LI + FO; G8B - GL + LI + PO. A dureza Vickers da superfície foi avaliada com um microdurômetro (FM-700, Future-Tech, 50 g/10 s). Para comparar o efeito das ponteiras para cada aparelho e tipo de resina, foi utilizado o teste t não-pareado ( = 5%). As médias (DP) obtidas foram: G1A: 45,9 ( 1,8)/G1B: 47,9 ( 2,8) com p = 0,08; G2A: 44,3 ( 2,6)/G2B: 41,5 ( 3,2) com p = 0,04; G3A: 90,0 ( 2,3)/G3B: 90,4 ( 3,7) com p = 0,77; G4A: 81,55 ( 5,0)/G4B: 79,4 ( 4,6) com p = 0,34; G5A: 46,55 ( 1,4)/G5B: 52,60 ( 2,0) com p = 0,00; G6A: 42,3 ( 2,5)/G6B: 42,9 ( 3,7) com p = 0,70; G7A: 36,1 ( 4,1)/G7B: 39,1 ( 3,3) com p = 0,09; G8A: 23,8 ( 1,9)/G8B: 22,0 ( 1,8) com p = 0,04.
Concluímos que para o OL + TPH foi observada uma maior dureza quando se utilizou a ponteira PO. Para o LI + FM e LI + GL foi observada uma maior dureza quando foi utilizada a ponteira FO.
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Avaliação da rugosidade de três materiais utilizados para cimentação de bandas ortodônticas – estudo in vitro
KRAUSE, C. I.*, SILVA, A. F., HABEKOST, L. V., SILVA, L. Á., MARCO, F. F.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: criskrause@ig.com.br
O objetivo desse trabalho foi analisar a rugosidade de três diferentes materiais para cimentação de bandas ortodônticas. Utilizando-se matrizes metálicas circulares (2 x 7 mm) foram confeccionados 10 c.p. de cada um dos seguintes materiais: cimento de fosfato de zinco FZ (DFL); compômero de frasco único Ultra Band Lok - UBL (Reliance Orthodontic Products); e cimento de ionômero de vidro modificado por adição de resina RelyX Luting Cement - RLC (3M/ESPE). Após a confecção dos c.p. estes foram armazenados por 24 h em água destilada t = 37ºC, divididos e armazenados em duas soluções diferentes (n = 5): solução salina a 0,9% e ácido lático 0,1 M (pH 4). As soluções eram renovadas a cada leitura de rugosidade (Ra), sendo esta realizada nos respectivos períodos: 24 h, 7, 15 e 30 dias. Foi utilizado um rugosímetro (Surfcorder SE1200), com a realização de três leituras por exemplar em três diferentes ângulos (0º, 120º, 240º). Os resultados foram analisados através de ANOVA e teste de Tukey. Houve diferença significante entre as soluções (p < 0,05), sendo que na solução lática houve maior rugosidade nos tempos iniciais, comportando-se posteriormente de modo constante; já a solução salina se manteve constante até o 15º dia seguindo-se de aumento na rugosidade. Quanto aos materiais, na solução salina, todos se comportaram de maneira diferente: (p < 0,01); FZ > RLC > UBL; entretanto, na solução ácida, o RLC = UBL < FZ.
De acordo com a metodologia empregada conclui-se que a rugosidade foi influenciada pelos fatores material, tempo e solução.
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Dureza de titânio fundido em diferentes temperaturas finais de estufagem do revestimento
ÁVILA, F. A.*, ADABO, G. L., OLIVEIRA, P. C. G., ROCHA, S. S., FERREIRA, A. R.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: fabiano.avila@bol.com.br
Embora o fabricante do revestimento Rematitam Plus recomende a temperatura final do ciclo de aquecimento à 430ºC, tem sido demonstrado que temperaturas mais elevadas no momento da injeção do titânio propiciam melhor reprodução de detalhes. Porém, não é conhecido o efeito destas condições nas propriedades do titânio fundido. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da temperatura de estufagem do revestimento na dureza do Ti c.p. e da liga Ti-6Al-4V. Corpos-de-prova cilíndricos (5 mm de diâmetro e 5 mm de altura) foram fundidos em Ti c.p. e em liga Ti-6Al-4V, utilizando o revestimento Rematitan Plus em três diferentes temperaturas: (T1) 430C, (T2) 480C e (T3) 530C. Após a fundição os cilindros metálicos foram incluídos em resina acrílica, regularizados e polidos antes da medida da dureza Vickers no durômetro Micromet 2100. As médias e desvios padrão de 5 amostras para cada condição do experimento foram comparados estatisticamente empregando análise de variância e teste Tukey. No Ti c.p. as temperaturas finais de estufagem não tiveram efeito na dureza Vickers (VHN): T3 - 202,58, T1 - 200,56 e T2 - 197,85. Na liga Ti-6Al-4V, T1 (352,95) foi estatisticamente superior a T2 (338,90) e semelhante a T3 (344,76), que não apresentou diferença significante em relação a T2. 
As temperaturas de estufagem do revestimento Rematitan Plus produziram efeitos distintos na dureza do Ti c.p. e da liga Ti-6Al-4V. (Apoio financeiro: FAPESP - processo 02/13310-3.)
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Liberação de flúor de materiais restauradores: influência do tempo de armazenamento e meio de imersão
CRUZ, D. R.*, SARI, D. M., LUND, R. G., DUQUIA, R. C. S., OSINAGA, P. W. R., DELPINO, F. B., DEMARCO, F. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: deisecruz@pop.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a liberação de flúor de materiais restauradores quando imersos em solução salina 0,9% e ácido lático 0,1 M pH 4 após 24 horas, 7, 15 e 30 dias. Os materiais analisados foram as resinas compactáveis fluoretadas Fill Magic (Vigodent) e Solitaire 2 (Heraeus Kulzer), tendo como controle positivo o CIV convencional Ketac Molar (3M/ESPE) e negativo a resina micro-híbrida Concept (Vigodent). Confeccionaram-se 16 cp para cada material com matriz metálica circular (área de 1,2089 cm2). A seguir, foram divididos e armazenados aos pares em frascos plásticos contendo 25 ml de cada solução (n = 8) e mantidos a 37C. Transcorridos os tempos predeterminados, as soluções eram renovadas e os espécimes novamente imersos. A leitura do teor de flúor liberado foi analisada adicionando 1 ml de tampão TISAB III a 9 ml de solução. A mensuração foi realizada através de aparelho potenciométrico (Analion - AN 2000) e os resultados calculados através de software analisador de íons. A análise estatística foi realizada através de ANOVA e teste de Tukey. Houve maior liberação de flúor no ácido lático e durante os períodos iniciais de armazenamento em ambos os meios (p < 0,05). O CIV liberou mais flúor que os outros materiais em todos os tempos testados (p < 0,05), com pico de liberação nas primeiras 24 h. Quanto as resinas, houve melhor desempenho da Solitaire 2 quando em meio ácido.
Com base na metodologia empregada, conclui-se que o meio e o tempo de armazenamento influenciaram a liberação de flúor, bem como o fator material tendo o CIV apresentado os melhores resultados.
 Ib112
Avaliação da fidelidade de moldagem da área chapeável e reprodução de detalhes de alginatos.
GUIMARÃES, R. P. S.*, REIS, R. S. A., ROCHA, C. S
Odontologia - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: rodrigoguima@globo.com
Este trabalho comparou a fidelidade de moldagem da área chapeável de alginatos simulando a moldagem de PPRG Classe III modificação 1 de Kennedy de um modelo mestre com área chapeável de geometria trapezoidal. Foram selecionadas 8 marcas comerciais de alginatos: Jeltrate Plus (JP), Jeltrate (J), Xantalgin (X), Hydrogum (H), Orthoprint (O), Exact Kromm (E), Deguprint (D) e Avagel (A). Foram feitas cinco moldagens padronizadas para cada material empregando-se um dispositivo projetado, assegurando: mesma posição de moldagem, espessura de material e arco de remoção. Os modelos foram vazados imediatamente com gesso IV espatulado mecanicamente, armazenados em umidificador e removidos após 60’. A mensuração da área chapeável dos modelos foi feita após 48 horas com um paquímetro digital de 5 micra de precisão e calculada a área em mm2. As médias foram comparadas entre si através de ANOVA e teste de Tukey com 99% de confiança. Para o modelo mestre a área foi de 812,8 mm2; para JP 808,8; X 823,5; E 822,8; H 810,1; J 802,1; O 811,8; D 816,9; A 801,1. As médias obtidas não diferiram estatisticamente entre si. Foi feito teste de reprodução de detalhes segundo especificação da ADA nº 18. Cinco corpos-de-prova foram feitos para cada material registrando-se percentual de corpos aprovados (leitura da linha de 50 micra): JP: 100%; X: 80%; E: 40%; H: 100%; J: 80%; O: 80%; D: 0% e A: 0%.
Resultados mostraram não haver diferenças estatisticamente significativas entre as médias de área chapeável obtidas dos diferentes alginatos, porém os alginatos apresentaram difrenças no pecentual de reprodução de detalhes.
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Comparação da resistência flexural de três pontos entre pinos intra-radiculares diretos
SCHENKEL, A. L.*, SANTOS, C., PIRES, L. A. G., MOTA, E. G.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: annals80@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi comparar a resistência à flexão de três pontos entre pinos pré-fabricados diretos metálico, de fibra de vidro e fibra de carbono. Para isto os pinos utilizados foram: grupo I -  Reforpost (Angelus); grupo II - Postec (Ivoclar); grupo III - Fibrekor (Pentron); grupo IV - Reforpost (Angelus); grupo V - UM Aesthetic Plus (Bisco); grupo VI - Luscent Anchors (Dentatus) e grupo VII - Classic (Dentatus). Cinco pinos de cada material foram levados a uma máquina de ensaio universal Pantec 501 (Panambra) com velocidade de 0,5 mm/min e testados de acordo com as especificações da ISO 178-1993 para materiais de secção circular. Os valores obtidos em Newtons foram convertidos para MPa e submetidos ao tratamento estatístico ANOVA/Tukey ao nível de significância de 5%. Os resultados (MPa) médios obtidos foram: grupo VII -  568,23 (a); grupo III - 1124,97 (b); grupo IV - 1153,41 (b); grupo VI - 1153,84 (bc); grupo I - 1339,36 (bc); grupo II - 1474,30 (bc) e grupo V - 1688,46 (c).
A análise estatística indicou que os pinos reforçados por fibras, independente se de vidro ou carbono, apresentaram uma resistência flexural de três pontos significantemente maior comparado ao pino metálico.
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Avaliação clínica comparativa entre os métodos Carisolv e convencional na remoção de dentina cariada
RICKLI, A. C.*, MELO, C. S. A., BERTO, P. M., PAULA, L. M., COSTA, A. M.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. E-mail: annecarol18@hotmail.com
O Carisolv é um sistema de remoção quimio-mecânica da dentina cariada que propõe maior conservação do tecido dentário e menor desconforto ao paciente. O objetivo deste estudo é avaliar a evolução dos casos e possíveis reações adversas após o período de 1 ano em pacientes tratados com Carisolv e com a técnica convencional comparando com os resultados observados no período inicial e após 3 e 6 meses do tratamento. A amostra inicial (n = 20), dividida igualmente nos grupos G1 e G2, consistiu de dentes permanentes posteriores com lesão cariosa aguda e teste de vitalidade pulpar positivo. O grupo G1 incluiu dentes tratados com o método convencional (brocas e escavadores de dentina) e o G2 com Carisolv. Perderam-se dois casos no decorrer do tempo de avaliação, sendo 18 o total de dentes avaliados após 1 ano. O acompanhamento foi realizado através de exame clínico, radiográfico e teste de vitalidade pulpar. Em ambos os grupos, as restaurações apresentaram-se íntegras, não houve alterações clínicas ou radiográficas e a vitalidade pulpar continuou positiva.
Pode-se concluir que, nos períodos de 3 meses, 6 meses e 1 ano, os dois métodos de remoção de dentina cariada avaliados mostraram-se efetivos, sem reações adversas significativas e com uma boa evolução dos casos.
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Análise da diferença de cor na escala Vita Lumin
SCHMIDT, S. C. B., FIGUEIREDO, J. L. G., ANDRADE, V. H., YOSHINARI, G. H.*
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. E-mail: samaraschmidt@hotmail.com
A evolução de novos materiais odontológicos empregados na estética, vem buscando cada vez mais uma padronização na seleção de cores nas escalas, as quais nem sempre possuem as nuanças cromáticas dos dentes. Estas escalas apresentam problemas que podem interferir ou mesmo comprometer a determinação correta da cor, seja nas restaurações estéticas com resinas ou cerâmicas, coroas totais e facetas. Problemas na seleção das amostras na escala comercial são inerentes à diferença de cor. Trabalhos publicados preconizam que a diferença de cor é perceptível a partir do Æ = 1 e aceitável até Æ = 3.3 baseado na escala Vita Lumin. Este trabalho teve fundamentação nas leituras com o padrão CIE-Lab através dos cálculos do Æ, entre as amostras da escala, estabelecendo que estas diferenças possuem valores perceptíveis, os quais não devem ser aceitos clinicamente. Em nossos resultados, comparamos a amostra da escala Vita Lumin A1 com A2 que apresentou Æ = 1.68, enquanto que a amostra A1 comparada com B1, apresentou Æ = 1.54. Estes cálculos foram determinados através da equação adotada pelo CIE (Commission Internationale de L’Eclaviage), para a diferença de cor.
Com os resultados das comparações entre as amostras da escala Vita Lumin entre si, concluímos que a percepção das diferenças de cor entre elas, não correspondem com os estudos prévios publicados atualmente. Com respeito aos trabalhos (Kuehni & Marcus, 1979 e Johnston & Kao, 1989) aceitos no meio cientifico odontológico, percebemos que as diferenças de cor Æ classificadas como aceitáveis, não foram constatados em nossos resultados.
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Influência do remanescente coronário na distribuição de tensões do incisivo restaurado com pinos intra-radiculares
PAULA, R. C. A.*, OLIVEIRA, L. C. A., BELOTI, A. M., ABRAHÃO, A., SOARES, C. J., FONSECA, R. B.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: rodrigocadepaula@alunos.ufu.br
O objetivo deste trabalho foi analisar a influência da quantidade de remanescente coronário e tipo de pino intra-radicular na distribuição de tensões utilizando o método dos elementos finitos (MEF). Esta análise foi realizada simulando duas situações clínicas: 1) presença de 2,5 mm de remanescente coronário; 2) ausência completa de remanescente. Foram construídos seis modelos representativos do incisivo central superior, que foram restaurados com os seguintes pinos intra-radiculares: fibra de vidro, fibrocerômero e metálico fundido (liga de Cu-Al), o dente hígido foi utilizado como controle (7 grupos). Foi aplicada uma carga de 100 N no terço incisal da região palatina com inclinação de 45º em relação ao longo eixo do dente. Os resultados foram expressos em função da Tensão de Von Mises - Se. O pino metálico fundido promoveu alta concentração de tensões na região do conduto radicular ao longo da interface pino/dentina; nos pinos de fibra de vidro e fibrocerômero houve distribuição de tensões uniformes ao longo de toda a superfície radicular. Os pinos não-metálicos proporcionaram comportamento similar à estrutura dental, diminuindo os riscos de falha ou fraturas radiculares.
Através da análise dos resultados, concluiu-se que a quantidade de remanescente coronário não influenciou na distribuição de tensões. Por outro lado, houve diferenças significativas na distribuição de tensões entre os três sistemas de pinos testados.
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Influência da técnica de fotoativação e unidade polimerizadora no grau de conversão de resina composta compactável
SOARES, P. V.*, OLIVEIRA, L. C. A., GONÇALVES, R. A., SOARES, C. J., PFEIFER, J. M. G. A., ATTIE, L. Z. S.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: paulovsoares@odon.ufu.br
Este trabalho tem por objetivo avaliar a dureza superficial da resina composta micro híbrida compactável: P60 (3M-ESPE), sob influência do tipo de fonte polimerizadora e técnica de ativação. Para tanto foram confeccionadas 18 amostras (6 grupos - n. = 3) na cor A3, utilizando matriz metálica com orifício central circular (diâmetro - 4,0 mm; profundidade - 2,0 mm). A resina foi inserida em incremento único e fotoativada por 2 técnicas e 3 fontes de luz: G1: escalonada (T1) e LEDs  - Ultraled, Dabi Atlante (U1); G2: T1 + arco plasma de xenônio, Apollo 95E, DMD (U2); G3: T1 + luz halógena, Optilight Plus, Gnatus (U3); G4: convencional (T2) + (U1); G5: T2 + U2; G6: T2 + U3. As amostras foram armazenadas em saliva artificial a 37C por 24 h, e então submetidas à análise de microdureza (Vickers - VHN) em microdurômetro Zeiss. Foram feitas 5 indentações na superfície e na base de cada amostra (30 medições - grupo). Os dados foram submetidos à análise estatística de variância e teste de Tukey (p < 0,05). Os valores de dureza VHN e a categorias estatística encontradas são: superfície- (G3) 117,7a; (G1) 116,3a; (G6) 111,7ab; (G4) 101,9bc; (G5) 100,2bc; (G2) 99,5c; base- (G6) 111,1a; (G3) 105,9ab; (G4) 95,9b; (G1) 94,41b; (G2) 66,28c; (G5) 51,61d.
A luz halógena produziu similaridade no grau de conversão na superfície e base da resina composta. A técnica de ativação é influenciada pelo tipo de unidade polimerizadora, sendo que a alta intensidade de luz empregada inicialmente parece limitar o grau de conversão da resina composta.  (Apoio: FAPEMIG.)
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Avaliação da microinfiltração marginal em três diferentes técnicas restauradoras diretas em cavidades classe II
OSTERNACK, F. H. R.*, MAZUR, R. F., MARTIN, J. M. H., SILVA, R. G.
Odontologia - UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ. E-mail: f.osternack@brturbo.com
O objetivo do trabalho foi avaliar in vitro a microinfiltração marginal em cavidades tipo classe II em 15 molares extraídos e hígidos utilizando três métodos diferentes de restauração. Os dentes foram selecionados com o auxílio de uma lupa para verificação de trincas e posteriormente foram limpos com cureta periodontal. Trinta cavidades de classe II, estritamente proximais, tipo “slot”, com término em cemento, foram preparadas. Os preparos foram padronizados e apresentaram as seguintes dimensões: O-C 6 mm; V-L 3 mm e C 2,5 mm. Os grupos foram divididos em: G1 - resina composta (P60 - 3M), G2 - resina “flow” (Wave - SDI) + resina composta (P60 - 3M), G3 - CIV (Vitremer - 3M) + resina composta (P60 -3M). O sistema adesivo Single Bond (3M) foi utilizado para todas as técnicas restauradoras. O cimento de ionômero de vidro e a resina “flow” foram utilizados na região cervical. A inserção da resina composta P60 foi feita em 3 incrementos. Após a impermeabilização com araldite e esmalte de unha foi realizada a termociclagem com 500 ciclos e temperatura entre 5C e 50C com variações de 2C. Após esse procedimento, os dentes foram imersos em nitrato de prata 50% e em solução reveladora. Para a obtenção dos resultados foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis.
Os autores concluíram que todos os grupos apresentaram microinfiltração em graus variados, sendo que o G3, apresentou menor tendência de microinfiltração marginal.
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Microdureza do esmalte tratado com peróxido de hidrogênio a 35% fotoativado por luz visível ou LED
ZELANTE, M. M.*, RODRIGUES, J. A., BASTING, R. T.
FACULDADES DA FUNDAÇÃO HERMíNIO HOMETTO. E-mail: m.zelante@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a microdureza do esmalte dental humano submetido a um agente clareador de consultório contendo peróxido de hidrogênio a 35% - Whiteness HP/FGM (W), fotoativado por luz visível - Demetron/Degussa (FOTO)  ou por diodos emissores de luz - Ultraled Atlante (LED). Sessenta fragmentos de esmalte embutidos e planificados foram aleatoriamente entre grupos (n = 15): 1) W + FOTO; 2) W + LED; 3) W; 4) saliva (SAL). Nos grupos 1, 2 e 3, o agente clareador foi aplicado semanalmente na superfície do esmalte por 4 semanas, pelo tempo de 10 minutos. Nos grupos 1 e 2, após 2 minutos de contato do agente com esmalte, cada fragmento de esmalte recebeu a ativação dos respectivos fotoativadores por 40 segundos. No restante do período diário, todos os fragmentos foram mantidos em saliva artificial. O grupo 4 não recebeu qualquer tipo de agente de tratamento e permaneceu imerso em saliva artificial durante todo o experimento. Ensaios de microdureza foram realizados com penetrador Knoop e carga de 25 gramas. A análise de variância não mostrou diferença significativa entre os grupos (W + FOTO = 300,6 a; W + LED = 291,8 a; W = 318,4 a; SAL = 298,7 a). 
Independentemente do método de fotoativação do peróxido de hidrogênio a 35% e na presença de saliva artificial, a microdureza do esmalte apresentou o mesmo comportamento.
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Avaliação in vitro da microinfiltração marginal em restaurações indiretas e o efeito de diferentes agentes cimentantes
MARTIN, J. M. H.*, MAZUR, R. F., OSTERNACK, F. H. R., SILVA, R. G.
Odontologia - UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ. E-mail: jumartin4@hotmail.com
O objetivo do trabalho foi analisar, através de teste de microinfiltração marginal, a efetividade de selamento de duas marcas comerciais de cimento de ionômero de vidro e uma de cimento resinoso. Quinze dentes molares extraídos, hígidos, foram selecionados e preparados para receberem peças protéticas em Artglass, sendo que os preparos foram estendidos até margem em cemento/dentina. As cavidades, em número de trinta, foram padronizadas para obterem as seguintes dimensões: OC - 6 mm; VL - 3 mm; O 3,5 mm; G - 2,5 mm. Organizou-se as cimentações dos respectivos preparos separando-as em grupos: G1 - Meron; G2 - Ketac Cem Easy Mix; G3 - Enforce. Os agentes cimentantes foram utilizados seguindo as especificações do fabricante. Após o polimento, foi realizada a impermeabilização com Araldite e esmalte de unha, para então proceder o regime de termociclagem, completando 500 ciclos em temperatura entre 5C e 50C com variações de  2C, durante 30 segundos em cada temperatura. Após esse procedimento os dentes foram imersos em nitrato de prata 50% e em solução reveladora. Foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para a obtenção dos resultados.
Os autores concluíram que todos os grupos apresentaram infiltração marginal, sendo que o G3 apresentou menor tendência de infiltração marginal, seguido do G2 e G1.
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Avaliação clínica de duas técnicas restauradoras em dentes anteriores – estudo preliminar
LUND, R. G.*, OLIVEIRA, T. C. S., DELLA-FLORA, G. P., CENCI, M. S., DEMARCO, F. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: rglund@ufpel.tche.br
Este estudo teve como objetivo avaliar clinicamente o emprego de resinas compostas micro-híbrida e microparticulada em dentes anteriores. Foram selecionados seis pacientes com necessidades restauradoras que procuraram atendimento na Faculdade de Odontologia da UFPel. O principal critério de inclusão foi a necessidade de pelo menos duas restaurações em dentes anteriores. Foram realizadas 23 restaurações, 12 somente com a resina micro-híbrida Z250 (3M ESPE) e 11 pela técnica estratificada com a resina microparticulada A110 (3M/ESPE) associada à Z250. Em ambas técnicas, o sistema adesivo empregado foi o Single Bond (3M/ESPE). Os materiais foram empregados de acordo com as instruções do fabricante. Uma unidade fotoativadora XL3000 (3M/ESPE) foi utilizada durante todo o experimento. As restaurações foram submetidas a acabamento e polimento imediatos. Após 6 meses, os pacientes foram reavaliados por dois examinadores calibrados utilizando os critérios modificados da USPHS. Os dados foram submetidos à análise estatística pelo teste exato de Fisher, e não foram encontradas diferenças significantes entre os materiais testados, quanto aos critérios cor, textura superficial, forma anatômica, adaptação marginal, descoloração do cavo-superficial e sensibilidade pós-operatória.
Dentro das limitações do estudo conclui-se que as duas técnicas restauradoras apresentaram desempenhos similares no período de tempo avaliado.
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Infiltração marginal em cavidades cervicais – efeito do material de proteção pulpar
SOARES, C. J., PEREIRA, J. C.*, SILVA, G. R., FONSECA, R. B., QUAGLIATTO, P. S.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: janaina_carla@odon.ufu.br
Este trabalho se propõe comparar a infiltração marginal em cavidades cervicais restauradas com resina composta associada à adesivos dentais ou ionômero de vidro. Quarenta pré-molares recém-extraídos, com 4 grupos de estudo (n = 10): G1 - Vitrebond/A110; G2 - Vidrion R/A110; G3 - Scotchbond Multi-Uso/A110, G4 - Single Bond/A110. Em cada dente foram preparadas duas cavidades, uma vestibular e outra lingual ou palatina, simulando lesão de erosão ou abrasão. Para a confecção destas cavidades foram utilizadas pontas diamantadas nº 3118. objetivando impedir a penetração indesejável do corante. Os dentes foram imersos em solução de Rodamina B a 0,2% por 24 horas a 37ºC. Decorrido este período os dentes foram lavados por 5 minutos e deixados secar por 6 h. Em seguida, foram seccionados ao meio, no sentido vestíbulo-lingual e a análise da infiltração feita por três avaliadores em lupa estereoscópica em aumento de 10 X. Os dados foram submetidos à análise pelo teste de kappa e teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (p < 0,05). A infiltração em dentina no grupo do cimento ionomérico convencional (Vidrion F - 54,2) foi superior aos demais grupos: Vitrebond - 38,6, SBMU - 34,12 e Single Bond - 35,08. Para a margem em esmalte não se verificou diferenças significantes (p = 1,0 - Vidrion F: 42,6; Vitrebond: 41,47; SBMU: 38,12; Single Bond: 39,8).
A infiltração marginal foi sempre superior na margem em dentina que em esmalte. O ionômero de vidro convencional como protetor em cavidades com margem em dentina resultou em infiltração estatisticamente superior aos demais grupos. (Apoio: FAPEMIG CNPq.)
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Fotoativação “soft-start”: efeito da intensidade inicial na resitência de união em cavidades classe I
ABUABARA, A.*, SANTOS, A. J. S., LOVADINO, J. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: abuabara@globo.com
O objetivo desse estudo in vitro foi avaliar o efeito da intensidade inicial usada na fotoativação “soft-start” sobre a resistência de união resina/dentina em cavidades tipo classe I. O esmalte oclusal de terceiros molares humanos foi removido e, sobre a superfície lisa de dentina, cavidades tipo classe I foram preparadas. O sistema restaurador Prime & Bond 2.1/TPH Spectrum (Dentsply) foi utilizado. O compósito foi inserido em incremento único e isso permitiu um fator C = 4,5. A fotoativação foi processada em duas fases de irradiação. A intensidade inicial foi determinada pelo afastamento da fonte de luz (KM 200R, DMC / 750 mW/cm2), formando 4 grupos: G1- 150 mW/cm2, G2- 200 mW/cm2, G3- 250 mW/cm2 e G4- 300 mW/cm2. Dois grupos controle foram utilizados: C1- fotoativação convencional (40 s - 750 mW/cm²) e C2- contração efetiva, obtido pela união à superfície lisa livre de dentina vestibular (fator C = 0,22). Áreas de união obtidas das paredes vestibulares foram preparadas para o teste de microtração (0,5 mm/min). Os dados foram submetidos à análise estatística ANOVA, Tukey e Dunnett  (alfa = 0,05). Os resultados em MPa (DP) foram: C2 = 24,31 (8,1)a, G3 = 23,13 (9,13)a, G2 = 18,83 (7,55)ab, G1 = 14,87 (5,29)bc, G4 = 13,26 (4,62)bc e C1 = 10,23 (3,68)c. 
A resistência de união foi dependente da intensidade inicial de fotoativação. O uso de uma baixa intensidade inicial (250 ou 200 mW/cm2) por 10 s, seguida por uma irradiação de alta intensidade, promoveu valores de resistência adesiva compatíveis com os alcançados em contração efetiva. (Apoio: FAPESP # 01/07976-6.)
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Efeito da aplicação do peróxido de carbamida com adição de flúor e cálcio sobre a resistência intrínseca do esmalte
SILVA, A. P.*, CAVALLI, V., CARVALHO, R., GIANNINI, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: alefop@hotmail.com
Este estudo avaliou a resistência a tração (RT) do esmalte tratado com peróxido de carbamida a 10% (PC10) com ou sem adição de Ca++ ou F-. Sobre a superfície oclusal de 15 molares hígidos foram confeccionados blocos de resina (TPH Spectrum - Dentsply) de 4 mm de altura, após condicionamento com ácido fosfórico a 37% e aplicação de adesivo (Single Bond - 3M/ESPE). Secções seriadas no sentido vestíbulo-lingual foram realizadas para obtenção de fatias com 0,7 mm de espessura. Na região central de cada fatia e abaixo da interface de união foi realizada uma constrição para obter uma área aproximada de 0,8 mm2 em esmalte na secção transversal. Seis tratamentos foram propostos (n = 20): controle (C - sem clareamento); PC10 (W10 - Whiteness); PC10 com adição de F- 0,2%, com F- 0,5%, com Ca++ 0,05% e com Ca++ 0,2%. Os grupos foram submetidos à aplicação das soluções clareadoras por 6 horas diárias por 14 dias e no restante do período foram mantidos em saliva artificial a 37ºC, incluindo o grupo controle (C). Após o término do clareamento, os espécimes foram submetidos ao ensaio de microtração em máquina de ensaio universal (0,5 mm/min - Instron 4411). Os resultados foram submetidos a ANOVA (fator único) e teste de SNK (p < 0,05). As médias de RT foram (MPa): C: 38,11  4,09 a; PC 10: 26,60  4,81 b; PC10 F- 0,2%: 29,17  6,14 b; PC10 F- 0,5%: 31,68  7,5 ab; PC10 Ca++ 0,05%: 29,78  5,77 b; e PC10 Ca++ 0,2%: 34,68  5,37 ab.
Os resultados sugerem que o esmalte tratado com agentes clareadores com adição de F- 0,5% ou Ca++ 0,2% não reduziram a RT. (Apoio: FAPESP - 02/04307-9 e CAPES - 01/02771-7.)
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Efeito do tipo de acabamento do ângulo cavo-superficial na capacidade de selamento de três materiais restauradores
DONASSOLLO, T. A., MARIMON, J. L. M.*, SOMMER, L., STRAPASSON, A., CENCI, M. S., DEMARCO, F. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: josmarimon@yahoo.com.br
Este estudo avaliou o efeito de diferentes acabamentos do ângulo cavo-superficial sobre a capacidade de selamento de diferentes materiais. Foram preparadas 160 cavidades classe V padronizadas nas superfícies vestibular e lingual de 80 incisivos bovinos, com a parede cervical situada em cemento e a incisal em esmalte. As cavidades sofreram acabamento com brocas 229 (BR, n = 60), com recortadores de borda cervical (RE, n = 60), e com bisel (BI, n = 40). Os espécimes foram restaurados com resina composta RC (Concept - Vigodent), ionômero de vidro IV (Vidrion R - SS White) e amálgama AM (Duralloy S - Degussa-Hülls). Os materiais foram utilizados de acordo com as instruções dos fabricantes e, aleatoriamente, divididos em 8 grupos (n = 20): G1 = RC + BR; G2 = RC + RE; G3 = RC + BI; G4 = GI + BR; G5 = GI + RE; G6 = GI + BI; G7 = AM + BR e G8 = AM + RE. As restaurações, após acabamento e polimento, foram submetidas à ciclagem térmica (500 ciclos, 5 a 55ºC). Os dentes foram isolados com duas camadas de esmalte, exceto as restaurações e 2 mm em torno delas, e imersos em fucsina básica 2% por 24 h. Os espécimes foram seccionados e a microinfiltração avaliada em lupa estereoscópica 40 X, usando escores padronizados. Os dados foram analisados estatisticamente (Kruskal-Wallis). A microinfiltração foi maior em cemento do que em esmalte (p < 0,001), o melhor selamento foi obtido com RC (p < 0,05). Os grupos com bisel exibiram menor infiltração do que os com recortador (p < 0,05).
Conclui-se que os materiais, os tipos de acabamentos do cavo-superficial e o substrato foram fatores significantes na microinfiltração observada.
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Influência do preparo com jato de óxido de alumínio na microinfiltração em restaurações classe V
REIS, L. S.*, CHINELATTI, M. A., PALMA-DIBB, R. G., CORONA, S. A. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: luciadreis@zipmail.com.br
Propôs-se avaliar in vitro a microinfiltração marginal nas margens oclusal e cervical em cavidades classe V preparadas com jato de óxido de alumínio ou alta rotação e restauradas com três cimentos de ionômero de vidro. Sessenta incisivos bovinos foram divididos em 6 grupos: I, II e III (preparos com alta rotação) e IV, V e VI (preparos com jato). Os grupos I e IV foram restaurados com Fuji IX; os grupos II e V com Ketac Molar; e os grupos III e VI com Vitremer. Após 24 h (37C), os espécimes foram polidos, termociclados, isolados com esmalte cosmético, imersos em Rodamina B 0,2% por 24 h, incluídos em resina acrílica e seccionados longitudinalmente. Os cortes foram analisados em um microscópio óptico conectado a uma câmera digital e a um computador. A imagem foi digitalizada e a penetração do corante nas margens oclusal e cervical medida em milímetros por meio de um software. Os dados foram analisados através dos testes de Wilcoxon e Kruskal-Wallis. Observou-se semelhança (p > 0,05) entre as margens oclusal (esmalte) e cervical (dentina/cemento); não houve diferença entre os métodos de preparo, exceto para o grupo II (alta rotação/Ketac Molar) que mostrou maior infiltração; entre os materiais, o Ketac Molar apresentou os maiores e significantes (p < 0,05) valores de infiltração e o Vitremer foi o único a vedar completamente as margens.
Conclui-se que o jato de óxido de alumínio não influenciou a microinfiltração marginal em restaurações classe V com os cimentos ionoméricos utilizados. (Apoio: PIBIC.)
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Performance de ionômeros de vidro para cimentação – a espatulação em única fase relacionada a microinfiltração
SILVA, R. G.*, MAZUR, R. F., MARTIN, J. M. H., OSTERNACK, F. H. R.
Odontologia - UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ. E-mail: regomesdasilva@hotmail.com
O objetivo do trabalho foi avaliar in vitro a microinfiltração marginal em cavidades tipo “slot” com término em cemento, restauradas com peças protéticas em Artglass e cimentadas com três marcas comerciais de cimento de ionômero de vidro. Foram utilizados 15 dentes molares extraídos, hígidos, isentos de cárie, com ausência de trincas e defeitos estruturais. Os dentes foram selecionados com o auxílio de lupa para a verificação da presença de trincas e limpos com cureta periodontal. Trinta cavidades estritamente proximais foram preparadas com as dimensões: OC - 6 mm; VL - 3 mm; O - 3,5 mm; G - 2,5 mm e em seguida foram divididas em grupos: G1 - Meron; G2 - Vidrion C; G3 - Ketac Cem Easy Mix. Foi então realizada a moldagem com silicona de condensação para a confecção dos blocos, posteriormente cimentados de acordo com a divisão estabelecida. Após o polimento, foi realizada a impermeabilização com Araldite e esmalte de unha, então realizou-se a termociclagem com 500 ciclos em temperatura entre 5C e 50C com variações de  2C, durante 30 segundos em cada temperatura. Após esse procedimento os dentes foram imersos em nitrato de prata 50% e em solução reveladora. Para a obtenção dos resultados foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis.
Como conclusão, os autores salientaram ter havido microinfiltração marginal em todos os grupos, sendo que o G3 apresentou menor tendência de infiltração de corante, seguido do G1 e G2 respectivamente.
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Avaliação da resistência à microtração de sistemas adesivos, utilizando-se concentrações e tempos de aplicação de NaOCl
BEZZON, F.*, ARIAS, V. G., SOEIRO, C. R. M., PIMENTA, L. A. F., AMBROSANO, G. M. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: thunderfb@hotmail.com
O objetivo foi avaliar a resistência da união de adesivos à dentina, quando submetida ao pré-tratamento com NaOCl em três concentrações (1, 5 e 10%) e tempos de aplicação (15, 30 e 60 s). Foram selecionados 300 dentes bovinos, distribuídos, aleatoriamente, em 20 grupos, sendo utilizados os adesivos: Gluma Comfort Bond (Heraeus-Kulzer) do G1 ao G10 e Bond One (Pentron) do G11 ao G20 (n = 15), sendo o G1 e o G11 controles. As amostras foram condicionadas com ácido fosfórico a 37% e uma solução de NaOCl a 1% foi aplicada nos G2, G3, G4, G12, G13 e G14 por 15, 30 e 60 s. Nos G5, G6, G7, G15, G16 e G17 foi aplicado NaOCl a 5%, por 15, 30 e 60 s e nos G8, G9, G10, G18, G19 e G20 foi aplicado NaOCl a 10% por 15, 30 e 60 s. As amostras foram “restauradas” com resina Filtek Z250 (3M). Cortes seriados foram realizados, obtendo-se fatias (0,7-1 mm). Entalhes do tipo ampulheta foram realizados com área de 0,7-1 mm2. O teste de microtração foi realizado em máquina de ensaio universal (0,5 mm/min). Os resultados foram analisados por ANOVA, em esquema fatorial 2 x 3 x 3, com dois tratamentos adicionais. A análise estatística demonstrou que não houve diferença entre os diferentes adesivos e concentrações de NaOCl. Entretanto, os resultados demonstraram que houve diferença estatisticamente significativa para o tempo de aplicação (p = 0,00016). Os resultados mostraram que a medida que o tempo aumentou, os valores decresceram.
Concluiu-se que a utilização de diferentes concentrações não melhorou os valores de resistência da união; entretanto, o aumento do tempo interferiu negativamente nestes valores.
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Influência de métodos de abrasão da superfície dentinária na resistência à tração de adesivos autocondicionantes
ROCHA, P. I.*, BORGES, A. B., ARRAIS, C. A. G., GIANNINI, M., RODRIGUES, J. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: paty.roc@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do abrasionamento da dentina com lixa SiC 600 (Li), com ponta diamantada em alta rotação (PD - 882.314.014/ Komet) e broca carbide de tungstênio (CT - H21LR.314.010/Komet) em baixa rotação na resistência a tração (RT) de dois sistemas adesivos autocondicionantes, Clearfil SE Bond (CF - Kuraray) e One-Up Bond (OB - Tokuyama). Vinte e quatro terceiros molares humanos hígidos tiveram suas superfícies dentinárias oclusais expostas e divididos aleatoriamente em seis grupos experimentais: G1 = CF/BD; G2 = OB/BD; G3 = CF/CT; G4 = OB/CT; G5 = CF/Li; G6 = OB/Li. Após a aplicação dos sistemas adesivos, foi construído em cada superfície dentinária um bloco em compósito (TPH/Spectrum) com 8 mm de altura, e os dentes foram armazenados em água destilada (37ºC/24 h). Em seguida, secções longitudinais nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal originaram espécimes na forma de palitos com área de secção transversal de 0,8 mm2. Os espécimes foram testados por meio do ensaio de microtração em máquina universal de ensaio (0,5 mm/min) e os dados submetidos a ANOVA e ao teste Tukey (p < 0,05). As médias  DP (MPa) foram: G5 - 27,98  9,74(a); G1  - 23,97  10,19(a); G3 - 17,47   9,12(b); G6  - 17,21    7,88(b); G2 - 14,74   7,85(b); G4 - 14,02  3,61(b).
Os resultados sugerem que a utilização de CT reduziu a RT para o adesivo CF, e as diferentes formas de preparo da dentina não afetaram a RT para o adesivo OB. (Apoio: CAPES e FAPESP - 01/02771-7.)
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Comparação in vitro do efeito de três agentes de limpeza na microinfiltração de restaurações à amálgama
RODRIGUES, H. N. A.*, ARAÚJO, J. L. N., SILVA, C. M., DIAS, K. R. H. C., ALVES, E. B., BARBOSA, M. A., TAVARES, W. L. B., SILVA, C. M.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. E-mail: helenaperio@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi comparar o efeito de três agentes de limpeza na microinfiltração de restaurações de amálgama. Os dentes foram divididos igualmente em quatro grupos de acordo com o agente utilizado: Grupo I: solução de hidróxido de cálcio; Grupo II- flúorfosfato acidulado a 2,7%; Grupo III - solução de digluconato de clorexidina a 2%; Grupo controle – spray ar/ água. Em seguida, as cavidades receberam a aplicação de uma camada de verniz Copal, Iodontosul Ltda. e foram restauradas com amálgama (GS-80 - SDI). As espécimes foram armazenadas em soro fisiológico à 37ºC por 48 horas, submetidas à termociclagem de 500 ciclos de 5C. e 55C. e imersas em solução de azul de metileno a 2% por 24 horas. Finalmente, os dentes foram lavados em água corrente e seccionados. A microinfiltração foi avaliada por dois examinadores, utilizando escores de 0 a 4, em lupa estereoscópica Stemi SV11-Zeiss. Os postos médios foram 21,60; 20,20; 24,30 e 15,40 respectivamente. O teste Kruskal-Wallis (p < 0,05) não detectou diferenças estatisticamente significantes entre os quatro grupos.
Os autores concluíram que os três agentes de limpeza não reduziram a microinfiltração das restaurações de amálgama.
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Estudo da biocompatibilidade dos sistemas adesivos, Prime & Bond 2.1, Prime & Bond NT e “primer” do Scotchbond mp
LOPES, W. L.*, MOYSÉS, M. R., PEREIRA, A. A. C., RIBEIRO, J. C. R., REIS, A. C. D.
Instituto da Ciências da Saúde - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: marcos@unincor.br
Foram utilizados 18 ratos para realização dos implantes na região dorsal. O tecido subcutâneo foi divulsionado lateralmente para a implantação de esponjas saturadas com os adesivos, fotopolimerizados, e a loja cirúrgica, suturada. Realizou-se biópsia excisional após 7, 15 e 30 dias. A análise microscópica revelou cavidade virtual preenchida parcialmente por corpos estranhos e células inflamatórias, além de edema. Limitando a cavidade notou-se processo inflamatório ora agudo intenso, ora crônico com presença de células gigantes multinucleadas, variando entre os tipos de materiais testados e quanto ao período experimental. No período de 7 dias a inflamação mostrou-se moderada e crônica no grupo controle e aguda e intensa nos demais grupos, sem variação significante entre estes grupos. Aos 15 dias notou-se organização de granulomas com células gigantes multinucleadas no grupo controle; no grupo 2.1 e NT observa-se infiltrado inflamatório mais intenso, com focos de neutrófilos no interior e na margem da cavidade em relação ao grupo “primer”. Aos 30 dias o grupo controle mostrou a cavidade ocupada por tecido de granulação e granulomas bem organizados juntos aos corpos-de-prova. Neste período os grupos 2.1 e NT mantiveram um processo inflamatório mais intenso em relação ao grupo “primer”, que apresentou granulomas mais organizados em torno dos corpos-de-prova e um discreto tecido de granulação limitando a cavidade.
A interpretação dos resultados permite inferir que o grupo “primer” mostrou melhor biocompatibilidade em relação aos grupos NT e 2.1. (Apoio: UNINCOR.)
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Efeito do eugenol no selamento marginal de restaurações em resina composta utilizando-se adesivo “self-etching primer”
COSTA, L.*, MUNIZ, L., CUNHA, C. M., FONTES, C. M., MATHIAS, P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: leonardocosta@svn.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do eugenol sobre o selamento marginal de restaurações em resina composta utilizando-se adesivo “self-etching primer”. Em 60 incisivos bovinos, foram confeccionadas duas cavidades na face vestibular: uma com margens em esmalte, e outra com margens em dentina. Após, os dentes foram divididos, aleatoriamente, em quatro grupos, de acordo com o tipo de tratamento recebido previamente às restaurações em resina composta: G1 - sem cimento provisório, G2 - Coltosol, G3 - Pulposan, G4 - eugenol puro (3 dias). Após três semanas, as restaurações provisórias foram removidas e os dentes restaurados (Filtek Z250), utilizando o sistema adesivo Clearfil SE Bond (Kuraray). Após 800 ciclos térmicos (5 2C e 55 C), os espécimes foram imersos em solução de azul de metileno 2% (pH 7,0), por 2 horas, na temperatura de 37C. Três examinadores independentes atribuíram escores representativos da penetração de corante (0-4) na interface dente/restauração, após avaliação em lupa estereoscópica (40 X). A concordância interexaminador foi avaliada pelo teste kappa ( = 0,80 a 0,97). O teste Kruskal-Wallis não indicou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em esmalte (p = 0,501) e em dentina (p = 0,346). Os valores médios das medianas, por grupo, foram: em esmalte G1 - 4, G2 - 4, G3 - 4, G4 - 4; e, em dentina G1 - 4, G2 - 4, G3 - 4, G4 - 3,67.)
O selamento marginal de restaurações em resinas composta utilizando-se Clearfil SE Bond não foi influenciado pelo contato prévio com o eugenol, independentemente dos substratos considerados.
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Influência da fonte de luz sobre o grau de conversão de compósitos fotoativados
GARCIA, C. M.*, RABELLO, T. B., MIRANDA, M. S., DUARTE, J. L. P., PARAIZO, M.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: cintiagarcia004@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da fonte de luz sobre o grau de conversão do compósito fotoativado TPH Spectrum (Dentsply). Amostras não-polimerizadas foram misturadas com KBr puro e analisadas através da espectroscopia no infravermelho após conversão para o modo de absorbância. Posteriormente, foram confeccionados cinco corpos-de-prova para cada aparelho fotopolimerizador a partir de uma matriz de teflon de 25,0 mm de diâmetro, com perfuração central de 3,0 mm de diâmetro e 2,0 mm de altura. As amostras foram confeccionadas em um único incremento (2,0 mm), polimerizadas por luz halógena (Visilux 2 - 3M) por 40 segundos e Plasma-arc (Apollo 95E - Dental/Medical Diagnostic Systems) por 3 segundos conforme especificações dos fabricantes. Após o período de 24 h armazenados ao abrigo da luz, dez pastilhas de KBr foram preparadas usando a resina da superfície inferior de cada corpo e foram submetidas à análise de espectroscopia no infravermelho. O grau de conversão foi calculado pela razão da proporção dos valores de absorção das ligações duplas de carbono alifático e aromático entre a amostra polimerizada e a não-polimerizada. Os valores médios obtidos com a luz halógena e Plasma-arc foram 57,86  2,94 % e 40,26  5,00%, respectivamente. Os valores foram tratados pelo teste t de Student, revelando diferença significante (p < 0,01) entre as duas fontes luminosas.
Concluiu-se que o grau de conversão da resina TPH Spectrum (Dentsply) foi significativamente maior quando se utilizou a luz halógena em comparação com o aparelho de Plasma-arc.
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Influência de dessensibilizantes dentinários na resistência adesiva à microtração de um sistema adesivo convencional
HILGERT, L. A.*, SILVA, S. B. A., MASOTTI, A. S., CONCEIÇÃO, E. N.
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. E-mail: leandrohilgert@uol.com.br
Para testar a influência da utilização de dessensibilizantes dentinários na resistência adesiva entre dentina e resina composta, usando o sistema adesivo convencional Scotchbond Multi-Uso Plus - 3M, foram expostas as superfícies dentinárias de terceiros molares recém-extraídos e sobre estas foram aplicados os dessensibilizantes Gluma - Heraeus Kulzer (GL) ou Oxa-gel - Art-Dent (OX) seguidos do sistema adesivo e da restauração com resina composta Z250 - 3M. Foi também confeccionado um grupo controle (CO) sem a aplicação de dessensibilizantes. Os dentes, devidamente preparados e restaurados, foram cortados longitudinalmente em palitos com área de união de aproximadamente 1,4 mm2. Os palitos foram adaptados a um paquímetro modificado, e este a uma máquina de ensaios universal EMIC DL2000 que realizou os testes de tração. As resistências adesivas expressas em MPa foram 29,63  5,09 (CO), 29,08  5,31 (GL) e 26,13  6,56 (OX). Os dados foram submetidos a análise estatística pelo teste de análise de variância, que demonstrou não haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos.
Os resultados permitem concluir, dentro da metodologia deste estudo in vitro, que a aplicação prévia de dessensibilizantes dentinários a um sistema adesivo convencional não altera a resistência adesiva entre dentina e resina composta. (Apoio financeiro: BIC/FAPERGS.)
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Influência do tempo de fotopolimerização e da cor de resinas compostas na dureza superficial
ROSA, V.*, DELLA-BONA, A., ISRAEL, C. L.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. E-mail: vinibambam@globo.com
Esse estudo testou as hipóteses de que (1) maior tempo de fotopolimerização (FP) produz maior dureza (D) superficial em diferentes profundidades (0 e 3 mm) de resina composta (RC) e (2) a cor escura (A3) de RC exige maior tempo de FP do que a RC clara (A1) para obter o mesmo grau de D. Em conformadores de D padrão (Demetron Res. Co., EUA), foram fabricados 48 corpos-de-prova (CP) com um único incremento de 3 mm de RC (Z100, 3M Dental Prod., EUA), sendo 24 CP na cor A3 e 24 CP na cor A1 e divididos em 3 grupos (Gp) de 8 CP de acordo com os tempos de FP (400 mW/cm2): GpA110 e GpA310- 10 s; GpA120 e GpA320- 20 s; GpA140 e GpA340- 40 s. Após a FP, os CP foram armazenados sem luz, a 37C por 72 h, antes de aferir o grau de D nas superfícies superior (S) e inferior (I) dos CP com um microdurômetro (VEB, Alemanha). Foram realizadas 3 penetrações Vickers (5 kg) em cada superfície (S e I) dos CP, totalizando 24 aferições por Gp. As diagonais foram medidas e os valores de D calculados. ANOVA, Tukey, e testes t foram usados para as análises estatísticas. As médias e desvio padrão (kg/mm2) foram as seguintes: A1S10: 94,6  4,4; A1I10: 59,7  3,1; A1S20: 99,5  3,6; A1I20: 79,0  7,6; A1S40: 100,6  2,6; A1I40: 91,8  6,1; A3S10: 93,6  2,9; A3I10: 43,9  1,3; A3S20: 99,2  3,2; A3I20: 73,2  4,0; A3S40: 103,6  1,9; A3I40: 91,3  5,9. Houveram diferenças significativas para todos os Gp entre S e I, e entre os tempos de FP em cada cor de RC (p = 0,0001), exceto entre A1S20 e A1S40.
Os resultados confirmam a hipótese (1), mas rejeitam a (2); 10 s de FP no S (0 mm) produzem valores de D similares a 40 s de FP no I (3 mm).
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Avaliação in vitro da rugosidade superficial do amálgama
FORTES, M. P.*, ALVES, C. M. C., PAIVA JÚNIOR, R. D., MURAMATSU, M., MATSON, E.
Odontologia II - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. E-mail: cmcoelhoa@ig.com.br
O amálgama de prata ainda é bastante utilizado em dentes posteriores por ser um material de fácil manipulação e com boas propriedades físicas, entretanto características como rugosidade podem afetar os tecidos periodontais adjacentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a rugosidade superficial de três ligas para amálgama, em função da técnica de polimento. Foram confeccionados 81 corpos-de-prova em placas de acrílico com as ligas Permite C (P), Dipersalloy (D) e GS80 (G). Os corpos-de-prova receberam como tratamento de superfície, somente brunimento (B); brunimento e pedra-pomes (BP); e brunimento e Amalgloss (BA). Após o tratamento superficial das restaurações as mesmas foram submetidas à análise rugosimétrica com rugosímetro mecânico (Surftest SJ201 - Mitutoyo) para se verificar qual técnica promoveu o melhor resultado. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância com nível de significância de 1%. Os resultados mostraram que a rugosidade superficial das ligas de amálgama foi P (1,02), D (0,79) e G (1,03), havendo diferença estatisticamente significante entre elas. Para os diferentes tratamentos, a rugosidade superficial foi B (1,47), BP (0,63) e BA (0,74), mostrando diferença estatisticamente significante para os diversos tratamentos de superfície utilizados nesta pesquisa.
Os autores concluíram que tanto o tipo de liga quanto o tipo de tratamento de superfície, realizado sobre as restaurações de amálgama foram capazes de alterar a sua rugosidade.
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Influência do uso de agentes dessensibilizantes na resistência adesiva de cimento resinoso à dentina
BARRETO, B. C. F.*, SOARES, C. J., MARQUES, G. R. A., SILVA, G. R., ABDALLA, M. C.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÃNDIA. E-mail: brunocfb@yahoo.com.br
Os autores propõem avaliar a influência do uso de dessensibilizante prévio ao sistema adesivo na resistência de união do cimento resinoso à dentina. Foram utilizados 135 incisivos bovinos, recém-extraídos, tiveram a porção central da coroa embutida em resina e a dentina superficial desgastada com lixas de carbeto de silício de granulação, 100, 320 e 600. Uma área de 3 mm2 foi isolada na superfície dentinária que recebeu os seguintes tratamentos: 1) One Step Plus e fixação do cilindro de resina (RI) com RelyX; 2) Gluma One Bond e fixação (RI); 3) Single Bond e fixação (RI); 4) AquaPrep + One Step Plus e fixação (RI); 5) Gluma Desensitizer + Gluma One Bond e fixação do (RI); 6) Gluma Desensitizer + Single Bond e fixação do (RI); 7) Gluma Desensitizer + One Step Plus e fixação do (RI); 8) AquaPrep (Bisco) + Gluma One Bond e fixação (RI); 9) AquaPrep + Single Bond e fixação do (RI). Após 24 horas em umidade relativa a 37ºC as amostras foram submetidas ao ensaio de cisalhamento em máquina de ensaio universal, EMIC 500 DL com velocidade de 0,5 mm/minuto. Os dados Foram submetidos à análise estatística fatorial 4 X 3, e teste de Tukey. Os resultados em MPa foram de: G6: 11,82 (4,14)a; G3: 11,63 (4,59)a; G4: 10,93 (4,88)a; G1: 10,75 (2,64)a; G9: 10,62 (2,83)a; G2: 10,28 (2,58)a; G5: 10,15 (3,95)a; G7: 9,85 (2,15)a; G8: 5,48 (1,94)b.
A resistência do adesivo Gluma One Bond foi influenciada negativamente pelo uso do Aqua-Prep. O emprego de dessensibilizante compatível com o sistema adesivo parece não influenciar a resistência de união na cimentação adesiva com cimento resinoso.
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Radiopacidade de esmalte e dentina humana, bovina e suína
FONSECA, R. B., SILVA, N. R.*, SOARES, C. J., HAITER NETO, F., FERNANDES NETO, A. J., BARBOSA, G. A. S.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: naterciars@odon.ufu.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a radiopacidade de esmalte e dentina humana, bovina e suína. 10 molares humanos, 10 incisivos bovinos e 10 incisivos suínos, saudáveis, recém-extraídos, foram utilizados. 5 espécimes de esmalte e 5 de dentina, com 2 mm de diâmetro, foram obtidas de dentes humanos, bovinos e suínos, e posicionadas em uma placa de fósforo do Sistema Digora para captação de imagens radiográficas digitais. As radiografias foram transferidas das placas de fósforo para o computador através de um scanner próprio do sistema Digora, sendo o cursor do computador posicionado de forma a delimitar a área central da amostra para fornecer sua radiopacidade. Os dados obtidos referentes a radiopacidade dos grupos foram posteriormente submetidos a análise estatística através do teste ANOVA e teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os resultados demonstraram valores de radiopacidade de esmalte humano (70,52a) e bovino (66,94a) semelhantes e estatisticamente superiores ao esmalte suíno (45,77b); já em dentina houve semelhança entre dentina bovina (45,24-a) e suína (42,36-a), sendo estas estatisticamente inferiores à dentina humana (50,37-b). No aspecto radiopacidade o dente bovino é o que mais se assemelha ao humano.
A radiopacidade do dente bovino é o que mais se assemelha a do dente humano.
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Efeito do brilho de superfície na resistência adesiva de “primers” experimentais à dentina
MORETTO, E. P.*, CARVALHO, R. M., GARCIA, F. C. P., RODRIGUES, J. G. R., FERRARI, G., CARVALHO, R. M., PASHLEY, D. H.
Endodontia, Dentística e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: li_moretto@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi determinar a influência da manutenção do brilho de superfície na resistência adesiva de “primers” experimentais à dentina. Foram utilizados dentes terceiros molares com o esmalte oclusal removido e obteve-se a “smear layer” da superfície dentinária exposta com o uso de disco de lixa nº 600. A dentina foi condicionada com ácido fosfórico a 35% (15 s), lavada (20 s), seca com jatos de ar (30 s) e sobre ela foram aplicadas 2 (sem brilho) ou 3 camadas (com brilho) dos “primers” experimentais à base de 35% HEMA/65% solventes (metanol, etanol ou acetona) (v/v). A superfície foi deixada sem perturbação por 30 s, seca com ar (30 s) e para evaporação do solvente. Aplicou-se o sistema adesivo 4-META/TBBO (Parkel Inc. EUA) e permitiu-se 60 s para sua polimerização. Com a resina composta Clearfil AP-X (Kuraray Co., LTD., Japão), construiu-se uma “coroa” com 4 mm de altura e cada camada (1 mm) foi fotopolimerizada por 40 s. Os dentes foram armazenados em água deionizada a 37C por 24 horas. Após o corte dos dentes, obteve-se palitos de dentina/resina composta medindo aproximadamente 0,8 x 0,8 mm. Esses foram individualmente afixados à máquina de testes universal EMIC DL 500 BF e testados sob força de tração a uma velocidade de 0,5 mm/min até a ruptura do espécime. A análise das diferenças de resistência adesiva entre os grupos experimentais foi realizada pelo teste t com limite de significância estatística em p = 5%. A manutenção do brilho de superfície (3 camadas de primer) aumentou significantemente o valor da resistência adesiva para todos os primers experimentais.
A correta aplicação do “primer” com a manutenção do brilho de superfície, pode resultar em melhor qualidade de união nas restaurações adesivas. (Apoio: FAPESP - 01/06140-1; CNPq - 300481/95-0.)
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Efeitos do laser de Er:YAG e Nd:YAG sobre a superfície radicular na hipersensibilidade dentinária – um estudo in vitro
DOMINGUES, F. B.*, FRANCO, V. O., EDUARDO, C. P.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: fefe_domingues@bol.com.br
Uma das conseqüências do tratamento periodontal é a remoção de cemento radicular e, desse modo, exposição de túbulos dentinários à cavidade bucal. Assim, pode-se desencadear a hipersensibilidade dentinária. Buscando uma forma de tratamento com a obliteração dos túbulos dentinários, a aplicação de lasers tem sido válida. O objetivo desse estudo é avaliar a diminuição da permeabilidade dos túbulos dentinários pela obliteração dos mesmos, após a ação dos lasers de Er:YAG e Nd:YAG nas superfícies radiculares. Para isso foram preparados dentes unirradiculares de modo que fossem seccionadas as coroas e as raízes fossem impermeabilizadas. Confeccionou-se duas “janelas” antagônicas e livres de impermeabilização, sendo que uma das “janelas” seria o controle e a outra, a irradiada. Os parâmetros usados foram: 1) Nd:YAG, 1 W, 10 Hz, 90 s, desfocado 1 mm com refrigeração; 2) Nd:YAG, 1,5 W, 15 Hz, 90 s, desfocado 1 mm com refrigeração; 3) Er:YAG, 60 mJ, 2 Hz, 4 aplicações de 20 s cada, desfocado 6 mm. Após as aplicações, fez-se imersão em corante, lavagem e inclusão das amostras em resina epóxica. Foram feitos cortes longitudinais e essas imagens foram trabalhadas no programa ImageLab. Os dados colhidos foram analisados no programa GMC-7. Esse estudo revelou uma redução da permeabilidade de cerca de 26,05% após aplicação do Er:YAG; de 4,59% e 19,03% após aplicação do Nd:YAG nos parâmetros de 1 W, 10 Hz e 1,5 W e 15 Hz respectivamente.
Existe uma maior eficácia na utilização do laser de Er:YAG e Nd:YAG (à 1,5 W, 15 Hz) no tratamento da dentina hipersensível. (Apoio financeiro: FAPESP - 02/05273-0.)
 Ib141
Influência do tipo de condicionamento e do tempo de aplicação na adesão à porcelana
SALAMI, T. M.*, SANTOS, F. A. M. D., EDUARDO, C. P.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: taism@hotmail.com
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a influência do tipo de condicionamento ácido e do tempo de aplicação na resistência adesiva de porcelanas feldspáticas. 90 amostras de porcelana foram incluídas em resina. A padronização dos tempos foi seguida em todos os grupos sendo 30 s, 2,30 min e 5 min. 30 amostras foram condicionadas com ácido fluorídrico a 8% (grupos A, B e C). 30 outras amostras foram condicionadas com ácido fosfórico a 35% (grupos D, E e F). As 30 amostras restantes foram condicionadas com fluorfosfato acidulado a 1,23% (grupos G, H e I). Todas as amostras foram silanizadas e restauradas com sistema adesivo, cimento resinoso dual e instalação de peças de resina. Após serem mantidas por 48 h em água a 37C, as amostras foram submetidas a teste de tração e os resultados obtidos (MPa) foram: grupo A (30,5  7,76), grupo B (27,14  11,66), grupo C (30,19  10,77), grupo D (10,99  7,03), grupo E (14,59  4,84), grupo F (20,66  6,79), grupo G (15,84  5,93), grupo H (13,98  6,85) e grupo I (11,49  4,75). Os resultados foram submetidos à análise de variância (F = 9,4; p < 0,05) e ao teste de Tukey (5%), denotando uma diferença estatisticamente significante entre os grupos.
Os resultados permitem concluir que o condicionamento com ácido fluorídrico proporciona as maiores forças adesivas entre resina e porcelana feldspática quando comparado com ácido fosfórico e fluorfosfato acidulado. Além disso, o tempo de condicionamento foi significante somente nos grupos condicionados com ácido fosfórico que obtiveram uma melhor adesão quando condicionados por 5 minutos.
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Avaliação clínica de restaurações classe II subgengivais: conseqüências ao periodonto
FREITAS, S. M.*, LEWGOY, H. R., ANAUATE NETTO, C., AMORE, R.
Dentística - UNIVERSIDADE DE GUARULHOS. E-mail: simonefreitas@hotmail.com
Restaurações com términos cervicais intra-sulculares podem ser indicadas na presença de lesões cariosas ou não-cariosas extensas; sensibilidade ou por estética. O ideal é que a margem gengival dos preparos se localize coronalmente à margem livre da gengiva, porém, nem sempre isto é possível. Nesta pesquisa, foram examinadas 160 restaurações subgengivais classe II em dentes posteriores, sendo que 80 restaurações eram de resina composta e 80 de amálgama de prata. Os pacientes examinados apresentavam a doença periodontal apenas nos dentes com restaurações subgengivais. Como conseqüências ao periodonto, os resultados mostraram que das restaurações em resina composta 35% provocaram gengivite e 62,5% periodontite, enquanto nas restaurações em amálgama 57,5% provocaram gengivite e 36,25% periodontite, ou seja, quase a totalidade das restaurações causaram doença periodontal. Após análise estatística pelo teste U de Mann-Whitney a 1%, verificou-se diferenças estatisticamente significantes entre os grupos avaliados, sendo as restaurações de resina composta responsáveis por um maior número de periodontites em relação às restaurações com amálgama (p = 0,01). 
Estes achados reforçam a necessidade de uma maior preocupação em relação ao limite gengival e ao acabamento e polimento das restaurações, fundamentais para o contorno anatômico e lisura de superfície da margem restaurada. Pode-se concluir, que as restaurações de dentes posteriores em resina composta são responsáveis por um maior número de periodontites do que as mesmas restaurações em amálgama. Existe uma íntima relação entre o acúmulo de biofilme promovido pelas restaurações subgengivais e as doenças periodontais.
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Comportamento biomimético de pinos intra-radiculares – estudo comparativo da distribuição de tensões em incisivo central
OLIVEIRA, L. C. A., GOMES, J. B.*, SOARES, C. J., ABRAHÃO, A., FERNANDES NETO, A. J., FONSECA, R. B.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: julio_bisinotto@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento mecânico do incisivo central superior hígido e restaurado com diferentes sistemas de pinos: fibra de vidro (FiberKor - Jeneric/Pentron), titânio (Parapost - Walledent) e zircônio (Cosmopost - Ivoclar), através do método dos elementos finitos (MEF). Para isso, foi construído um modelo bidimensional representativo do incisivo central superior e aplicada uma carga de 100 N no terço incisal da região palatina com inclinação de 45º em relação ao longo eixo do dente. Os resultados foram expressos em função da tensão de von Mises - Se e Sy. Através da análise dos resultados, concluiu-se que houve diferenças significativas na distribuição de tensões entre os pinos testados, sendo que, os pinos de titânio e zircônio promoveram uma alta concentração de tensões na região do conduto radicular, ao longo da interface pino/dentina, produzindo alterações significativas no comportamento mecânico do dente, devido às diferentes propriedades mecânicas. O pino de fibra de vidro promoveu uma distribuição uniforme de tensões.
Os pinos não-metálicos, compostos por fibra e resina, atendem de maneira satisfatória os requisitos necessários para proporcionarem um comportamento mais semelhante à estrutura dental. A compatibilidade entre as propriedades mecânicas encontradas nestes sistemas e a dentina radicular, promove um comportamento biomimético, diminuindo os riscos de falha ou fraturas radiculares. (Apoio: FAPEMIG.)
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Efeito da textura superficial de pinos de fibra de vidro na força de adesão quando cimentados com cimento resinoso dual
ANDRADE, A. P.*, RUSSO, E. M. A., CARVALHO, R. C. R., SHIMAOKA, A. M., CARDOSO, M. V.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: alealesi@zipmail.com.br
A proposta deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes topografias superficiais de pinos de fibra de vidro em relação à sua retenção quando cimentados com um cimento resinoso dual (VariolinkII - Vivadent). Trinta raízes de dentes unirradiculares receberam tratamento endodôntico, foram inseridas em resina acrílica e divididas aleatoriamente em 3 grupos de 10 espécimes cada. Todas as raízes foram desobturadas em 10 mm com brocas dos kits de pinos utilizados grupo I- pinos serrilhados Reforpost (Angelus); grupo II- pinos lisos Fibiocore (Anthogyr) jateados com óxido de alumínio; grupo III- pinos lisos Fibiocore (Anthogyr). Todos os pinos foram condicionados com ácido fosfórico 37% por 1 minuto e silanizados. Em todas as amostras o sistema adesivo Excite DSC foi aplicado nos condutos radiculares e pinos. O cimento foi levado em cada canal com auxílio de broca lentulo, os pinos levados em posição e cada face fotopolimerizada por 40 segundos. Com uma matriz bipartida de teflon foi confeccionado no pino um cone invertido de resina acrílica para adaptar-se ao encaixe da máquina de tração. As amostras foram armazenadas em água destilada a 37ºC por 24 horas, termocicladas e tracionadas pela Instron. Os valores obtidos foram submetidos ao teste estatístico não-paramétrico de Kruskal-Wallis em nível de significância de 1% e os resultados obtidos em MPa foram: GI (controle) - 19,6, GII - 21,4 e GIII - 5,5. Os grupos I e II mostraram diferença estatística em relação ao grupo III. Não foi encontrada diferença estatística entre os grupos I e II.
Pudemos concluir que o jateamento foi capaz de aumentar a retenção de pinos intra-radiculares lisos de fibra de vidro.
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O som da ablação do tecido dental a laser de Er:YAG como possível parâmetro de Odontologia Conservadora
BARROS, R. X.*, ROBLES, F. R. P., FIGUEIRA, A. X., EDUARDO, C. P.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: robertaxb@terra.com.br
A Odontologia moderna busca procedimentos operatórios minimamente invasivos. Na fase final de escariação, freqüentemente remove-se estrutura saudável inadvertidamente. Ao utilizar-se o laser de Er:YAG (2,94 m) sem contato mecânico, pode-se subjetivamente perceber diferenças sonoras na ablação de estrutura dental cariada (grave) e estrutura sadia (aguda). A proposta deste estudo foi classificar os diferentes sons e torná-los parâmetros objetivos. Utilizaram-se 20 dentes humanos extraídos (10 cariados em dentina e 10 hígidos). O esmalte foi desgastado até exposição de superfície dentinária suficiente para irradiação a laser (Er:YAG, KaVo) nos parâmetros de remoção de cárie recomendados: 250 mJ/2 Hz a 12 mm, refrigerado. Posicionou-se microfone unidirecional a 10 cm da área operatória, captando-se e gravando-se digitamente o som emitido em arquivo de computador (pcm 44.100 Hz/16 bit stereo, 172 kb/s, qualidade de CD), analisando-se e 10 pulsos/arquivo (200 análises). As bandas do espectro sonoro mostraram padrões gráficos semelhantes em cada grupo (cárie e higidez), caracterizando especificidade. As médias das freqüências compostas dos pulsos revelaram diferença (1%, teste U de Mann-Whitney, HØ = 0%) entre os sons da ablação de tecidos sadios e cariados, denotando sensibilidade.
A análise sonora mostrou-se parâmetro técnico objetivo confiável para a determinação do substrato dentinário ablasionado pelo laser de Er:YAG ser cariado ou sadio, propondo-se as variações dos sons produzidos como parâmetro de Odontologia Conservadora, evitando-se a remoção de dentina sadia.
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Prevalência de ansiedade e/ou depressão em pacientes portadores de disfunções temporomandibulasres
ZUGAIB, F.*, SILVEIRA, S. C. G., KECHFI, V. B., GUIMARÃES, A. S.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. E-mail: f.zugaib@uol.com.br
A etiologia das disfunções temporomandibulares é considerada multifatorial, sendo conflitante o papel dos fatores psicológicos, podendo estes, serem os fatores etiológicos primários ou de manutenção da dor. A ansiedade nos pacientes com DTM, têm sido relatado como: estados emocionais que levam à tensão muscular; a tensão muscular persistente leva à dor. Já a depressão pode desempenhar um papel importante na modulação à percepção da dor, pois influencia a sensibilidade à dor (limiar) e à disposição do paciente em tolerá-la. A proposta deste estudo é quantificar percentualmente os pacientes portadores de DTM que sofrem de ansiedade e/ou depressão, com o objetivo de investigar a prevalência destes distúrbios emocionais nesses pacientes. Foi realizado um estudo através da avaliação de 100 fichas de pacientes consecutivos que procuraram o Instituto da Cabeça da Escola Paulista de Medicina com diagnóstico de DTM muscular e/ou articular feito através de exame clínico e funcional. Os pacientes foram submetidos à Escala de Ansiedade e Depressão (HAD),validada em 1995, pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiátrica da UNICAMP. Foi observado que 17% dos pacientes apresentaram somente ansiedade, 5% dos pacientes apresentaram somente depressão, 12% apresentaram ansiedade e depressão.
Embora neste estudo, a prevalência de ansiedade e/ou depressão em pacientes portadores de DTM tenha apresentado um resultado relevante (34%), mais estudos serão necessários para esclarecermos se realmente existe uma relação de causa e efeito entre as DTM e estes distúrbios emocionais. 
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Prevalência da disfunção temporomandibular articular e seus subgrupos
ALIHIEVISKI, C. E.*, NAGAO, S. E., STEMPNIEWSKI, R. M., MIYAHARA, L. N., GUIMARÃES, A. S.
Instituto da Cabeça - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. E-mail: carolinaesper@hotmail.com
A DTM articular é a menos freqüente, porém não menos importante quando comparada com a DTM muscular. Essa disfunção pode ser dividida em desordens de desenvolvimento, de disco, inflamatórias, osteoartrite, anquilose e fratura. O objetivo deste trabalho é estudar a prevalência da DTM articular e seus subgrupos. Foram utilizadas 312 fichas de pacientes que procuraram o Instituto da Cabeça no período de 19/11/2001 a 24/03/2003, sendo 259 do gênero feminino e 53 do gênero masculino, com idade de 5 a 90 anos. Os critérios de diagnóstico adotados foram história pregressa, exame de palpação das articulações temporomandibulares, teste articular usando separador, teste funcional, análise da dinâmica de abertura bucal, avaliação de som articular, e em alguns casos exame complementar por imagem de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Dos 312 pacientes avaliados, 188 apresentaram DTM muscular, 5 DTM articular e 119 DTM muscular e articular. Dos 124 pacientes portadores de DTM articular, 89 apresentaram deslocamento anterior de disco com redução, sendo 82 sem dor e 7 com dor, 19 deslocamento anterior sem redução, 2 deslocamento medial de disco, 3 deslocamento ântero-medial de disco, 7 aderência e 4 processo inflamatório intra-articular.
O subgrupo mais encontrado nas disfunções temporomandibulares articular foi o das desordens de disco, sendo o deslocamento anterior com redução e sem dor o mais prevalente. Tal condição, devida sua alta prevalência e também incidência em pacientes assintomáticos, pode ser considerada uma variação da normalidade.
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Influência da violência urbana na qualidade de vida dos pacientes com DTM
PALUDO, A.*, STECHMAN NETO, J., CARRILHO, E., ESSENFELDER, L. R. C., LEANDRO, L. F. L.
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ. E-mail: alexsandro_paludo@ig.com.br
O presente experimento busca relacionar a violência urbana como um fator que influencia o estabelecimento e/ou exacerbação da sintomatologia da DTM, sendo que esta relação é veiculada por alterações psicológicas que a violência induz resultando no aumento dos níveis de “stress” nas pessoas. A metodologia adotada implicou na busca de dados de violência junto à Polícia Militar do Paraná a fim de averiguar quais eram as regiões mais violentas da cidade de Curitiba. Dentro destas regiões foi estabelecido o número de pacientes esperados segundo o teste estatístico qui-quadrado. Desta forma pôde ser comparado se os 207 pacientes que procuraram por tratamento no CDATM da Universidade Tuiuti do Paraná entre os anos de 1998 e 2000 procedem das regiões mais violentas e, portanto, com menor qualidade de vida. Os resultados revelaram que na região com maior índice de violência o contingente de pacientes provenientes foi de 67, contrastando com os 43,5 esperados. A segunda região com maior índice de violência apresentou 47 pacientes ao invés dos 55,3 esperados enquanto que a região com menos violência ostentou 46 indivíduos ao contrário dos 61,2 esperados. Em torno de 26 dos pacientes eram de outras localidades que não Curitiba e 21 pessoas não forneceram meios para verificar sua procedência.
Assim é possível concluir que a violência urbana apresenta uma relação direta com a procedência dos pacientes, isto é, quanto mais violenta for determinada região maior será o contingente de pacientes com DTM.
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Avaliação dos desarranjos internos por interferência do disco da ATM em pacientes indicados para RM
OLIVEIRA, C.*, MARIZ, A. C. R., REBELLO, I. M. C. R., CAMPOS, P. S. F., SARMENTO, V. A.
Diagnóstico e Terapêutica - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: cos@cpunet.com
Desarranjo interno (DI) da articulação temporomandibular (ATM) tem sido definido como um relacionamento anormal do disco articular com o côndilo mandibular, fossa e eminência articular. Sua causa mais comum é o deslocamento de disco. Esta pesquisa teve como proposição avaliar os DIs por interferência do disco da ATM de pacientes indicados para ressonância magnética (RM), no que concerne ao tipo de DI, distribuição por sexo, faixa etária e lado, e ruídos articulares (RAs). A amostra constou de 113 pacientes, 92 do sexo feminino e 21 do sexo masculino, submetidos a RM sob condições padronizadas (1,5 T). A idade média foi de 36,4  13,5. Noventa (79,7%) pacientes foram acometidos por DIs da ATM. O deslocamento anterior (DA) foi o mais comum. A distribuição dos DIs para o sexo feminino foi de 74 (82,2%) pacientes e de 16 (17,8%) pacientes para o sexo masculino. Sessenta e três (70%) pacientes apresentaram DIs bilaterais. Os RAs foram observados em pacientes com e sem DIs, acometendo um total de 73 (64,6%) pacientes.
Foi encontrada uma maior prevalência de DIs da ATM em pacientes do sexo feminino, embora não tenha existido diferença significante entre os sexos e a ocorrência desta condição (p = 0,66). Associação estatisticamente significante não foi encontrada entre a presença de DI e o aumento da faixa etária (p = 0,37). A ocorrência de DIs bilaterais foi estatisticamente significante (p < 0,01). Foi observada associação estatisticamente significante entre RA e DA com redução (p = 0,04). Esta associação não foi encontrada entre RA e DA sem redução (p = 0,38).
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Resistência à compressão de pinos pré-fabricados cimentados com diferentes materiais
MORGONNI, L. C.*, FARIA, I. R., PINELLI, L. A., FREITAS, E. M., BRANDÃO, C. H.
Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: ledacm@bestway.com.br
O presente estudo avaliou a resistência à compressão de pinos pré- fabricados cimentados com três diferentes agentes. Para a confecção dos corpos-de-prova utilizaram-se 30 incisivos centrais superiores humanos obtidos por doação do banco de dentes, após autorização do comitê de ética. Os dentes foram incluídos em tubos de PVC com resina acrílica e seccionados 2,0 mm aquém da junção amelocementária, e divididos em 3 grupos de 10. O pino pré-fabricado utilizado foi do tipo cônico rosqueável de tamanho 4M do sistema Europost. Para a cimentação foram feitos preparos intracanais padronizados com a fresa número 3 do sistema. O agente cimentante utilizado para o primeiro grupo (Grupo A) foi o cimento de ionômero de vidro Fuji I (GC América - EUA); no segundo grupo (Grupo B), o cimento eleito foi o cimento resinoso dual RelyX (3M - EUA); o último grupo (Grupo C) utilizou-se cimento de fosfato de zinco (Shofu). Com relação a técnica de cimentação, seguiram-se as especificações do fabricante de cada agente. Os corpos-de-prova foram submetidos a testes de resistência à compressão na máquina de ensaios mecânicos MTS modelo 810, com carga variada e velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados obtidos para carga máxima de ruptura (em N) foram: Grupo A - 209,394; Grupo B - 186,947; Grupo C - 229,601. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os três grupos (ANOVA, p = 0,457).
Pode-se concluir que a cimentação do pino Europost não sofreu influência dos agentes cimentantes.
 Ib151
Análise, in vitro, da influência da rugosidade superficial de paredes axiais na retenção de coroas totais metálicas
PATRO, E.*, SUZUKI, R. M., MEZZOMO, E., LOPEZ, L. A. Z., PATRO, E.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: egonpatro@terrra.com.br
O presente estudo avaliou a retenção de coroas totais metálicas de liga de níquel-cromo (Wiron) cimentadas com fosfato de zinco em preparos que apresentaram paredes axiais com diferentes rugosidades superficiais em pré-molares. A altura e a inclinação dos preparos foram padronizados através de um aparelho padronizador de preparos desenvolvido a partir de um microscópio. As paredes axiais receberam um desgaste final com três instrumentos distintos: ponta diamantada de granulação média (KG Sorensen 4138), ponta diamantada de granulação fina (KG Sorensen 4138F) e broca multilaminada (Komet), grupos 1, 2 e 3, respectivamente. Dez coroas metálicas foram confeccionadas e cimentadas em cada grupo com cimento de fosfato de zinco (SS White). A retenção foi determinada através da mensuração da força necessária para remover as coroas de seus dentes através de ensaio em máquina universal de ensaios Versat (Pantec 500). O grupo 1 apresentou valor médio de retenção, 387,03 N (D.P. = 72,86), estatisticamente superior aos grupos 2 e 3, 262,19 N (D.P. = 95,69) e 195,45 N (D.P. = 95,63), respectivamente (Tukey HSD (p = 0,05) que não apresentaram diferença entre si.
A melhor retenção nas coroas totais metálicas foi obtida em dentes preparados com pontas diamantadas de granulação média.
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Análise, in vitro, da precisão de três diferentes técnicas de moldagem para prótese parcial fixa
CARUS, P. M.*, SUZUKI, R. M., MEZZOMO, E., LOPEZ, L. A. Z., ARALDI, E.
Prótese - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: pri@terra.com.br
O presente estudo analisou a precisão da reprodução da distância entre dentes pilares para prótese parcial fixa obtidas através de três diferentes técnicas de moldagem. As técnicas analisaram foram: grupo 1, controle, moldagem em dois tempos com silicone de adição (3M/ESPE - Express) com moldeira metálica total de estoque e grupo 2 e 3, moldagem com polissulfeto (Kerr - Permlastic) com moldeiras individuais unidas e não unidas, respectivamente, associadas a moldagem total com alginato (Orthoprint - Zhermack) com moldeira metálica total de estoque. Preparos para coroa total foram realizados em dois dentes, um canino e um pré-molar, que foram fixados a uma base metálica. Dez moldagem foram realizadas e seus modelos confeccionados com gesso tipo IV (Durone - Dentsply) em cada grupo. A distância entre os dentes pilares foi mensurada através de uma máquina de medição tridimensional por coordenadas (Zeinss West Germany - UMC 850). Os valores obtidos foram: 26,8686 mm (D.P. = 0,0218) para o grupo 1, 26,9203 mm (D.P. = 0,0437) e 26,9715 mm (D.P. = 0,0781), grupos 2 e 3 respectivamente. Os grupos apresentaram diferença estatisticamente diferente entre si (Tukey HSD (p = 0,05)).
A técnica de moldagem de polissulfeto com moldeiras de acrílico individuais não unidas apresentou a menor precisão de reprodução da distância entre dentes pilares.
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Avaliação da resistência ao cisalhamento da união formada pelo titânio fundido com duas porcelanas
ROSSETO, A. F.*, NISHIOKA, R. S., ITINOCHE, M. K., NISHIOKA, D. K., MOURA, A. C. P., MORAES, A. A. L. O.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: deia.rosseto@ig.com.br
Este estudo in vitro avaliou a resistência ao cisalhamento da união formada pelo titânio fundido com duas porcelanas. Foram fundidos vinte cilindros metálicos em titânio comercialmente puro (Ti cp) a partir de padrões em acrílico com dimensões de 4 mm de diâmetro por 5 mm de altura. As estruturas metálicas foram jateadas com óxido de alumínio (250 μm) antes da aplicação do agente de união e do material opaco de cada porcelana. As estruturas foram separadas em dois grupos, de acordo com a porcelana aplicada (Triceram e Titankeramik). Para a inserção do material cerâmico referente à dentina, foi utilizada uma matriz antiaderente para a padronização dos corpos-de-prova. Após o ciclo de queima, os espécimes foram ensaiados em máquina de ensaio mecânico (EMIC), utilizando um dispositivo desenvolvido para o ensaio de cisalhamento até que houvesse fratura da interface. Os dados foram tratados estatisticamente (t de Student) adotando nível de significância de 5%. O resultado indicou que a média atingida pelo grupo que utilizou a porcelana Triceram (61,64  13,56 MPa) não diferiu estatisticamente da média obtida pelo Titankeramik (65,08  17,41 MPa).
Com base nos resultados deste trabalho, foi possível concluir que as combinações entre as porcelanas avaliadas com o Ti cp apresentaram o mesmo desempenho frente ao ensaio mecânico realizado. (Apoio: FAPES - processo nº 0213499-9.)
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Resistência à tração de pinos cimentados com cimentos adesivos após impermeabilização intra-radicular com cianoacrilato
GUIMARÃES, M. P.*, MENEZES, M. M., ANDREATTA FILHO, O. D., PAGANI, C., VALERA, M. C.
Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: marianaguimaraes@hotmail.com
Sabe-se que a saliva influi no selamento das obturações dos canais radiculares e que o uso do cianoacrilato pode impedir a ação da mesma nas obturações. No entanto, não se sabe a influência do cianoacrilato na retenção dos pinos intra-radiculares. Este trabalho avaliou a influência do cianoacrilato (Super Bonder - Loctite) na retenção de pinos intra-radiculares pré-fabricados cimentados com dois cimentos: G1: cianoacrilato + Panavia F; G2: Panavia F; G3: cianoacrilato + Bistite; G4: Bistite. Foram utilizadas raízes de 40 dentes unirradiculares humanos, com canais obturados e preparados para pino de 10 mm de comprimento. Após a cimentação dos pinos, o teste de tração foi realizado com o auxílio de uma pequena morsa fixada ao pino e adaptada à máquina universal de testes (EMIC), onde obteve-se valores de resistência adesiva até a remoção dos mesmos. Os resultados foram submetidos ao teste de ANOVA com significância de 5%. Verificou-se que o G1 apresentou os maiores valores de resistência adesiva (médiadesvio padrão: 30,69  7,82 MPa) seguido do G4 (24,66  8,19 MPa), G2 (15,72  5,01 MPa) e G3 (8,91  2,12 MPa) e que o efeito cimento e interação deste com o adesivo foram estatisticamente significantes (p = 0,002 e 0,001 respectivamente) sendo que o G1 foi significantemente melhor do que o G2 e G3 (p = 0,001).
Concluiu-se que o cianoacrilato pode ou não influenciar na retenção de pinos intracanais dependendo do cimento utilizado.
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Infuêncial do tempo, pigmentação e desinfecção, sobre manutenção de detalhes e alteração dimensional de silicone facial
MANCUSO, D. N.*, GOIATO, M. C.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: danimancuso2002@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi verificar a influência do tempo de armazenagem em temperatura ambiente, tipos de pigmentação (cerâmica 1% e óxido de ferro 1%) e da desinfecção química com solução de clorexidina a 2% (aspersão, 1 min), imediatamente e 30 dias após a vulcanização do Silastic 732 RTV incolor (silicone facial). Os corpos-de-prova foram confeccionados, de acordo com a Especificação nº 19 da ADA e a ISO 4823:1984 para materiais de moldagem elastomérico não aquosos, em seis grupos: sem pigmentação e sem desinfecção; sem pigmentação e com desinfecção; pigmentação cerâmica 1% e sem desinfecção; pigmentação cerâmica 1% e com desinfecção; pigmentação óxido de ferro 1% e sem desinfecção; pigmentação óxido de ferro 1% e com desinfecção. As leituras dos moldes obtidos foram realizadas para o teste de alteração dimensional com auxílio do microscópio comparador e a manutenção de detalhes observados por uma lupa estereoscópica a 13 X.
Pode-se concluir que todos os grupos apresentaram contração numérica em relação à medida inicial da matriz. Quanto à desinfecção química, apenas o grupo pigmentado com óxido de ferro a 1% teve uma contração estatisticamente significativa após a desinfecção química e após 30 dias em relação ao grupo incolor. O tempo não exerceu influência significativa sobre a estabilidade dimensional. Apenas o grupo com óxido de ferro obteve classificação de grau 1 na avaliação da manutenção da reprodução de detalhes, quando submetido à exposição de tempo e desinfecção. (Apoio: FAPESP - projeto de iniciação científica.)
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Influência do tratamento químico com gel de clorexidina a 1% sobre as ligas de Co-Cr e Ni-Cr – estudo através do MEV
ARANHA, M. F.*, ROCHA, E. P., PELLIZZER, E. P.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: marilia.aranha@bol.com.br
O uso do gel de clorexidina (CHX) a 1% não causou efeitos lesivos sobre a estrutura metálica da PPR. Porém, os dados são inconclusivos. Assim, o presente estudo analisou através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) (JEOL JSM T330A - Scanning Microscope) a influência da CHX sobre as ligas Ni-Cr e Co-Cr. Para tanto, foram solicitados 18 espécimes em 2 laboratórios comerciais, compondo 2 grupos (Grupo A - Co-Cr; Grupo B - Ni-Cr). Cada grupo foi dividido em 3 subgrupos de 3 espécimes cada, de acordo com o tratamento químico adotado: subgrupo 1 - sem tratamento químico; subgrupo 2 - hipoclorito de sódio a 0,012% (por 8 h); e subgrupo 3 - CHX em gel a 1% (4 aplicações de 5 min e intervalos de 5 min, e 24 h após, mais 3 aplicações de 5 min e intervalos de 5 min). Os espécimes foram analisados visualmente e através do MEV (50 X, 2.000 X e 5.000 X - 20 kV), para avaliar a resistência à corrosão. Os resultados não mostraram diferenças na característica superficial dos espécimes quando analisados visualmente e comparados entre si, porém, através do MEV, os subgrupos 2 e 3 apresentaram superfícies com rugosidades e depressões mais acentuadas que o subgrupo 1, para os dois grupos (A e B). Os espécimes (subgrupo 1) apresentaram rugosidades e depressões visíveis no aumento de 50 X, com 10m e 2,5 m respectivamente, nos dois grupos, mesmo com o polimento efetuado pelo laboratórios
Assim, o uso de CHX e do hipoclorito favoreceram a corrosão superficial das ligas metálicas e o polimento efetuado pelos laboratórios comerciais não garantiu uma superfície livre de rugosidades e depressões.
 Ib157
Avaliação da reprodutibilidade dos núcleos metálicos fundidos devido à quantidade e posicionamento no anel para fundição
PINTO, L. R.*, BONFANTE, G., LOPES, J. F. S.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: lucianaderezende@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do número e localização de padrões de resina para fundição de núcleos metálicos fundidos (NMF), na reprodução do diâmetro e comprimento dos pinos. Foram confeccionados 72 padrões de resina utilizando pinos plásticos pré-fabricados e divididos para fundição em 3 grupos: G1- anel pequeno/4 padrões, G2- anel médio/6 padrões e G3- anel grande/8 padrões. Metade deles foi posicionada à direita da linha média do anel e metade à esquerda, servindo de orientação para posicionar o anel na centrífuga. Através do microscópio comparador foram obtidas medidas antes e depois da fundição, tanto do comprimento quanto do diâmetro em diferentes locais. Os resultados foram submetidos à análise estatística (ANOVA a dois critérios e Tukey), possibilitando as seguintes observações: 1) a posição dos padrões não exerceu influência nas dimensões mensuradas, 2) o mesmo ocorreu com a quantidade de padrões dentro do anel, 3) apenas em relação ao diâmetro (3 e 6 mm) dos pinos do grupo G3, houve diferença estatisticamente significante. 
Conclui-se que: 1) a observação clinicamente freqüente através de radiografias de comprimento insuficiente dos NMF não foi reproduzida através desta metodologia; 2) a posição do padrão dentro do anel e o número de padrões não resultou em alteração significativa do comprimento e diâmetro dos pinos.
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Efeito da irradiação por microondas sobre a alteração dimensional de resinas para reembasamento e para base de prótese
AGUIAR, J. P. D.*, VERGANI, C. E., SEÓ, R. S., MACHADO, A. L., GIAMPAOLO, E. T., PAVARINA, A. C.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: julianadias.aguiar@bol.com.br
O estudo avaliou o efeito da irradiação por microondas sobre a alteração dimensional de quatro resinas para reembasamento (Tokuso Rebase - T, Ufi Gel Hard - U, Kooliner - K e Duraliner - D) e uma resina termopolimerizável (Lucitone 550 - L). Uma matriz metálica (50 x 0,5 mm), contendo linhas de referência, foi utilizada para obter as amostras. 80 amostras de cada resina foram manipuladas seguindo as instruções dos fabricantes e divididas em 10 grupos. Para a resina L (ciclo curto), as amostras foram armazenadas em água por 48 h a 37  1C antes das mensurações. No grupo 1 (controle), as amostras foram removidas da matriz e a distância entre os pontos de referência foram mensuradas em um perfilômetro. A diferença entre cada dimensão da amostra e a leitura das linhas de referência da matriz foi obtida e a alteração dimensional calculada (%). Previamente as mensurações, as amostras dos grupos 2 a 10 foram submetidas a 9 diferentes tratamentos em microondas, alterando a potência (500 W, 550 W, 650 W) e o tempo de irradiação (3, 4, 5 min). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (p = 0,05). De acordo com os resultados, a alteração dimensional das resinas T (–0,23%), U (–0,31%) e L (–0,27%) não variou (p > 0,05) após os tratamentos térmicos. Embora as resinas K (–0,2%) e D (–0,23%) tenham contraído após irradiação por microondas a 650 W/5 min (K = –0,41%, D = –0,60%), as alterações não foram consideradas clinicamente significantes.
O tratamento térmico por irradiação em microondas não causou efeito adverso sobre a estabilidade dimensional das resinas avaliadas. (Apoio: FAPESP - 02/06549-0.)
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Eficiência mastigatória de pacientes portadores de prótese parcial removível
SILVA, J. M. F.*, GONÇALVES, J., BORGES, A. L. S., MAEKAWA, M. Y., UEMURA, E. S.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: joao.mauricio@zipmail.com
O presente estudo teve como objetivo comparar a eficiência mastigatória de pacientes parcialmente dentados, antes e depois da instalação da PPR. Foram selecionados 16 pacientes, cujas próteses foram confeccionadas por alunos na FOSJC-UNESP em 2002. Esperou-se 6 meses após a instalação da prótese e foi entregue ao paciente um questionário contendo perguntas relacionadas a efetividade das próteses e solicitado que cada paciente mastigasse uma fatia de 3 g de cenoura crua, realizando 40 movimentos mastigatórios, com e sem a prótese, formando 2 grupos distintos: grupo 1 e grupo 2 respectivamente. As partículas foram expelidas da cavidade oral e passadas em peneiras com diferentes diâmetros (1 a 5 mm) de malha, sobrepostas em ordem decrescente. As partículas correspondentes a cada peneira foram separadas em tubos de ensaio contendo álcool para desidratação. Os tubos foram levados a uma centrífuga (2.000 rpm/5 minutos) e a massa resultante foi pesada e obtido valores de porcentagem para cada peneira. Foram realizados estatística descritiva e histogramas e posteriormente analisados pelo teste t de Student (5%). Os resultados revelaram diferença estatística entre os grupos testados: grupo 1 (30,46%  26,03) e grupo 2 (55,90  21,77), a respeito do questionário 81,25% continuaram a comer normalmente, 87,5% relataram mais conforto ou facilidade para mastigar alimentos, 62,5% relataram diminuição no tempo para mastigar alimentos com um índice de satisfação de 100%.
Pode-se concluir que o tratamento realizado melhorou a eficiência mastigatória dos pacientes tratados.
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Estudo comparativo de quatro técnicas de transferência de planos de guia de acordo com a trajetória de inserção
CARVALHO, C. R.*, BORGES, A. L. S., SUGANO, D. K., OTANI, E. R., UEMURA, E. S., ARAÚJO, J. E. J.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: charlesrcarvalho@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi determinar a fidelidade da confecção de planos de guia promovido por quatro técnicas de transferência. Foram utilizados 40 modelos em gesso tipo IV classe III de Kennedy, divididos em 4 grupos (n = 10) de acordo com a técnica de preparo de planos de guia: grupo 1- comparativo visual; grupo 2- O’Meaghan & Behrend; grupo 3- Zanetti; grupo 4- ParalAB. Foram realizadas duas superfícies com o auxílio do delineador de bancada (lingual do 38 e distal do 44), em todos os modelos, de modo a servir como referência da trajetória de inserção para os preparos no plano frontal e sagital. Seis superfícies foram preparadas em cada modelo (3 no plano frontal e 3 no sagital), de acordo com o método preconizado pela técnica. Cada superfície preparada formou um ângulo em relação à referência feita no modelo, que foi medido por um relógio apalpador (Tesa, Suíça). Os dados, em graus, obtidos foram submetidos aos testes de ANOVA e de Tukey (5%) e revelaram: para a superfície lingual do grupo: 1 (1,84  1,10a); 2 (1,25  0,76ab); 3 (1,22  0,75ab) e 4 (0,78  0,53ab) e para a superfície proximal do grupo: 1 (2,33  1,57a); 2 (0,89  0,89b); 3 (0,78  0,72b) e 4 (0,80  1,12b), onde a e b significam grupos homogêneos. 
Podemos concluir de acordo com a metodologia estudada que a técnica de comparação visual é a que mais se desviou da referência nos dois planos, não havendo diferença estatística entre as 3 outras técnicas de transferência de planos de guia para ambos os planos.
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Efeito da neutralização do ácido fluorídrico na resistência adesiva entre um cimento resinoso e uma cerâmica prensada
FLÔR, P. C. G. M.*, BOTTINO, M. A., BUSO, L., VALANDRO, L. F., GALHANO, G. Á., CAMARGO, F. P.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: paulacamilaflor@yahoo.com.ar
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da neutralização do ácido fluorídrico (AF) com bicarbonato de sódio na resistência à microtração entre um cimento resinoso (RelyX, 3M/ESPE) e uma cerâmica vítrea (IPS Empress II, Ivoclar). Foram confeccionados 14 blocos cerâmicos (dimensões: 6 x 6 x 6 mm), que foram duplicados em blocos idênticos de resina composta (3D Master, Wilcos). Uma face de cada bloco cerâmico foi condicionada com AF 10%/20 s, seguida pela lavagem com água (30 s) e secagem. Após, os blocos foram aleatoriamente divididos em 2 grupos (n = 7): G1 - o silano (Primer Ceramic, 3M/ESPE) foi aplicado na superfície cerâmica e os blocos de resina foram cimentados; G2 - os blocos cerâmicos permaneceram em solução de bicarbonato de sódio por 1min e foram lavados com água (30 s) antes da aplicação do silano e a cimentação aos blocos de resina. A cimentação de todos os blocos foi realizada sob pressão de 750 g e o cimento foi polimerizado por 60 s em cada margem. Após período de armazenagem (água destilada/7 d/37ºC) os conjuntos foram seccionados nos eixos X e Y obtendo-se 28 cp “non-trimming” por grupo (4 por bloco) com 1  0,1 mm2 de área adesiva. Cada cp foi fixado com cianocrilado em paquímetro adaptado e acoplado em máquina de ensaio universal para ser realizado o ensaio (1 mm/min). Os dados obtidos (MPa) foram submetidos ao teste t (Student). Verificou-se que G1 (20,25  4,90) e G2 (27,82  5,57) diferiram estatisticamente entre si.
Conclui-se que a neutralização do ácido aumenta a resistência adesiva entre o cimento e a cerâmica estudados.
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Falhas em prótese fixa
SILVA, F. M. L.*, FERNANDES NETO, A. J., MOTA, A. S., NEVES, F. D., GOMES, S. S. R.
Oclusão, Prótese Fixa - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: fernandamlsilva@uol.com.br
A reabilitação através de próteses convencionais fixas ainda é o tratamento de mais fácil acesso e na maioria das vezes não têm um acompanhamento após a conclusão, impossibilitando uma qualificação de sucesso ou fracasso ao longo do tempo. Esta pesquisa pretende coletar o máximo de informações possíveis buscando quantificar as falhas encontradas que levaram a insucessos nos pacientes do Curso de Especialização em Prótese Dentária da Faculdade de Odontologia Universidade Federal de Uberlândia de 1984 a 2002, para auxiliar profissionais da área no aprimoramento do seu trabalho. Realizou-se um levantamento de prontuários e os pacientes foram marcados para entrevista com preenchimento de questionário, exames clínicos e radiográficos. Contabilizou-se um total de 43 pacientes, que receberam 75 próteses fixas que variaram em número de elementos para cada paciente. Ao final do levantamento totalizou-se 91 falhas, dessas 41 (45,05%) eram falhas biológicas e 50 (54,95%) eram falhas mecânicas. A falha biológica mais freqüente foi a infiltração marginal associada à presença de cárie dental (65,85%) e a falha mecânica que mais sobressaiu foi a presença de área de impacção alimentar (38%). 
De acordo com os dados coletados na pesquisa concluiu-se que houve presença de falhas em um índice elevado, a diferença entre a quantidade de falhas mecânicas e biológicas foi pequena, sendo que dessas últimas a infiltração marginal associada à cárie foi mais prevalente, confirmando os dados da literatura corrente. (Apoio financeiro: CNPq.)
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Avaliação da imunidade bucal de pacientes transplantados renais, através da IgA, pH e fluxo salivar
MEDAGLIA, M. S.*, SCHMITT, V., FRANCO, F., YURGEL, L. S.
Serviço de Estomatologia do HSL da PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: marianamedaglia@bol.com.br
Os principais fatores implicados na proteção da cavidade bucal são a mucosa intacta e a preservação das funções e componentes salivares. Certas patologias e alterações sistêmicas, como o transplante de órgãos e uso de medicações podem reduzir o fluxo salivar e aumentar a propensão a doenças bucais. Um adequado fluxo salivar oferece à mucosa bucal uma cobertura que promove a preservação dos tecidos bucais. A IgA secretora é quantitativamente a mais importante imunoglobulina salivar, a qual tem a função de proteger a mucosa bucal e os tecidos duros dentais da atividade nociva de microorganismos e, também da reabsorção de antígenos. O objetivo deste estudo foi medir a IgA, fluxo e pH salivar de pacientes transplantados renais. A amostra constituiu-se de 30 pacientes de ambos os sexos e idade variável entre 19 e 59 anos, em tratamento no Serviço de Transplante Renal do Hospital São Lucas da PUCRS. As amostras de saliva total estimulada foram obtidas através do método de coleta “spitting” preconizado por Navazesh (1993). A velocidade do fluxo salivar foi obtida através do método gravimétrico; o pH pelo método potenciométrico e a IgA salivar foi analisada pelo método de imunodifusão radial simples. As médias obtidas foram de 7,89 para o pH salivar; 1,095 ml/minuto para o fluxo salivar e de 7,90 mg/dl para IgA secretora.
Este estudo conclui que a média do pH destes pacientes indica um ambiente bucal mais alcalino. A média da velocidade do fluxo salivar e dos valores de imunoglobulina A encontram-se dentro dos padrões normais. (Apoio financeiro: BPA/PUCRS.)
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Avaliação do grau de conhecimento dos cirurgiões-dentistas e estudantes de Odontologia a respeito da hipertermia maligna
HORLIANA, A. C. R. T.*, PEREZ, F. E. G., ROCHA, R. G., HONDA, E. M., XIMENES, P. M. O.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: acrth@unimes.com.br
O objetivo neste estudo foi avaliar o grau de conhecimento dos cirurgiões-dentistas e estudantes de último ano de Odontologia sobre a hipertermia maligna (HM), síndrome que pode ser desencadeada pelo uso de anestésicos ou pelo estresse em pacientes susceptíveis e que pode ser letal se não tratada a tempo. Após avaliação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP - Parecer 68/03, foram aplicados 258 questionários com quatro perguntas relacionadas à este assunto e duas sobre o perfil do grupo avaliado. Verificou-se que a maioria dos entrevistados (88,37%) desconhece este assunto. Quando foi questionado se existe alguma relação entre hipertermia maligna e a Odontologia, cento e noventa e duas pessoas (74,41%) responderam negativamente e trinta e três (12,79%) afirmativamente; mas nenhuma destas pessoas soube especificar qual seria a relação. Quanto ao perfil dos entrevistados, cinqüenta e sete (21,73%) eram estudantes de Odontologia e cento e trinta e dois (51,16%) cirurgiões-dentistas. Sessenta e nove (26,74%) não preencheram este tópico.
Conclui-se que os cirurgiões-dentistas e os alunos de graduação entrevistados neste estudo não possuem conhecimento sobre a hipertermia maligna e desconhecem as implicações desta patologia com a Odontologia, o que reforça a necessidade de maior divulgação desta síndrome.
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Lesões bucais e infecção pelo vírus da hepatite em doadores de sangue – estudo preliminar
SPIRANDELI, D.*, ONOFRE, M. A.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: danispi@bol.com.br
O objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de lesões bucais e infecção pelos vírus da hepatite B e C em doadores de sangue do Núcleo de Hemoterapia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara - UNESP. Após aprovação do Comitê de Ética, os indivíduos que concordaram voluntariamente em participar da pesquisa foram submetidos a questionário de saúde e exame bucal. Os voluntários considerados aptos para doação, de acordo com os critérios do Núcleo de Hemoterapia, foram submetidos a provas laboratoriais: transaminase pirúvica (TGP), anti-HBc, anti-HCv e antígeno HBsAg. No período de julho a dezembro de 2002 foram avaliados 201 voluntários. Destes, 47 (23,4%) foram considerados inaptos para doação em decorrência de hipertensão, gripe, baixo hematócrito e alimentação gordurosa. Dos 154 doadores considerados aptos 84,4% eram homens e 15,6% mulheres, com idade média de 32,9 anos ( 10,2), sendo 19,5% fumantes e 20,8% ex-fumantes. Lesões bucais estavam presentes em 13,6% dos voluntários. Destes 19% apresentavam queratose irritativa (traumática), 19% ulceração aftosa recorrente, 14,3% candidose, 14,3% língua geográfica, 38,1% outras lesões. Dentre os doadores aptos 3 (1,9%) apresentaram anti-HBc reagente e 3 (1,9%) TGP aumentado e foram considerados bloqueados para doação, pois os resultados sugerem infecção crônica pelo vírus da hepatite B e lesão hepatocelular de causa indeterminada.
Concluímos que a prevalência de lesões bucais e de infecção pelos vírus da hepatite B e C em doadores seja relativamente baixa na amostra analisada. (Apoio: CNPq - processo nº 523164/96-3.)
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Estudo do efeito do gengibre no processo de cicatrização de úlceras na mucosa bucal de ratos
PEREIRA, A. C. P.*, GRÉGIO, A. M. T., BARBOSA, A. P. M., MARQUES, F. R., LIMA, A. A. S., RIBAS, M. O.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: anacrispp@uol.com.br
O gengibre (Zingiber officinale) foi sempre apreciado desde os tempos mais antigos, sendo largamente empregado como condimento, em bebidas e na medicina popular. Este trabalho objetivou verificar a eficiência do gengibre no processo de reparo de lesões ulceradas na mucosa bucal de ratos. Foram utilizados 52 ratos Wistar. As úlceras foram induzidas através da aplicação tópica de NaOH (40%) na face dorsal da língua de cada animal sob anestesia. As lesões do grupo experimental foram tratadas com aplicação diária do extrato aquoso de gengibre e no grupo controle utilizou-se solução salina. Os animais foram divididos em 4 grupos e sacrificados 2, 7, 14 e 21 dias depois. Um fragmento tecidual contendo a área tratada foi processado e submetido à análise histopatológica. Foi feita a extração oleorresina do gengibre pela técnica de arraste a vapor com auxílio de um clevenger e duas porções químicas distintas foram obtidas através da diferença de temperatura, as quais foram testadas no mesmo modelo experimental de úlcera. A análise do processo de reparo nas lâminas coradas pela H. E. demonstrou que não há diferença significativa na intensidade do processo inflamatório entre o grupo experimental (extrato aquoso) e grupo controle, porém houve resultados significativos em relação às duas porções oleorresinas, estas apresentaram atividade antiinflamatória mais intensa que o extrato aquoso e aceleraram o processo de reparo.
O gengibre, na sua forma de extrato aquoso, não possui efeitos farmacológicos significativos, porém os seus extratos oleorresinosos são farmacologicamente ativos. (Apoio: PIBIC PUCPR.)
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Prevalência de lesões estomatológicas em transplantados renais
SCHMITT, V.*, MEDAGLIA, M. S., FRANCO, F., YURGEL, L. S.
Serviço de Estomatologia do HSL da PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: vasch@ig.com.br
Os pacientes transplantados, sob terapia imunossupressora, apresentam alterações nas condições bucais resultando no agravamento de patologias bucais como cárie, doença periodontal e o surgimento de lesões estomatológicas de origem bacteriana, fúngica e viral, que provocam dificuldade de alimentação por via oral e aumentam o risco de disseminação sistêmica de infecções. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e o tipo de lesões estomatológicas em pacientes transplantados renais. A amostra estudada compõe-se de um grupo de 30 pacientes transplantados renais de ambos os sexos e de idade variável entre 19 e 59 anos, em tratamento no Serviço de Transplante Renal do Hospital São Lucas da PUCRS. Os dados foram obtidos através de anamnese e exame físico realizados no Serviço de Estomatologia e Prevenção do Câncer Bucomaxilofacial do HSL da PUCRS. Foram encontradas alterações de desenvolvimento (23,25), de envelhecimento (9,3%), de maturação celular (6,97%), medicamentosas (16,28%), traumáticas (2,32%), por distúrbios sistêmicos (6,97%), e manifestações estomatológicas de origem fúngica (3,95%), bacteriana (9,3%) e viral (6,97%) e, ainda, neoplasias benignas (4,65%).
Este estudo conclui que a ocorrência de lesões estomatológicas em pacientes transplantados renais parece ser devido ao prejuízo das funções imunológicas causadas pelo uso contínuo de terapia imunossupressora. (Apoio financeiro: FAPERGS.)
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Comparação entre programas para subtração digital quantitativa em perda óssea alveolar simulada
SILVA, A. E.*, MACHADO, L. X., LARENTIS, N. L., BRAGA, C. P. A., FONTANELLA, V.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: anaelisa78@hotmail.com
Para comparar os resultados da subtração digital quantitativa em perda óssea alveolar mandibular simulada, doze radiografias periapicais da região de molares inferiores foram digitalizadas através de um scanner de mesa em 8 bits e 600 dpi. As imagens resultantes foram duplicadas e salvas no formato JPEG “lossless” (nível 12) A e B. Nas imagens B foram desenhadas quatro áreas retangulares medindo 45 x 45 pixels. A primeira área foi mantida inalterada e nas demais foi simulada perda óssea alveolar (POA), através da ferramenta lápis do programa Adobe Photoshop v. 6.0, com tinta preta (1%, 3% e 5% de opacidade). Todas as imagens foram duplicadas digitalmente e salvas nas resoluções de 600 e 300 dpi. As imagens AxB de cada resolução foram subtraídas usando os programas Image Tool e Image Lab. Nas imagens resultantes cada área retangular foi selecionada e sua densidade media de pixel calculada. A análise estatística através da ANOVA, complementada pelo teste de Tukey mostrou diferenças (p = 0,05) entre os valores de pixel das áreas inalteradas (127,91  0,56) e POA 1% (126,71  0,53), 3% (124,34  1,17) e 5% (122,31  1,17). O valor médio de pixel diferiu significativamente (p = 0,05) entre os programas ImageTool (125,18  2,46) e Image Lab (125,46  2,31).
O programa utilizado afeta o resultado da subtração digital quantitativa em perda óssea alveolar mandibular simulada, contudo esta diferença pode não ter significado clínico.
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Avaliação da densidade óptica de cimentos ionoméricos por meio de radiografia digital
CARNEIRO, R. G. F.*, TAKESHITA, W. M., SANTOS, L. R. A., CASTILHO, J. C. M., MÉDICI FILHO, E., SALGADO, J. A. P.
Cirurgia, Periodontia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: ticalo28@bol.com.br
A radiopacidade é uma importante propriedade nos materiais odontológicos para distingui-los das estruturas dentais, segundo American Dental Association. O objetivo do trabalho foi verificar a densidade óptica de 3 cimentos de ionômero de vidro forrador: Ketac-Cem, DMG e Vidrion e compará-las com tecidos dentários por meio de radiografia digital direta. Foram confeccionados 27 corpos-de-prova nas espessuras de 1 mm, 2 mm e 3 mm e 5 mm de diâmetro, como referencial foi utilizado 3 dentes humanos desgastados nas mesmas espessuras. Em seguida os corpos-de-prova e o dente humano na mesma espessura foram radiografados com o aparelho Dentsply Gendex 765DC a uma distância de 40 cm, para capturar as imagens, utilizou-se um sistema de radiografia digital direta Visualix Dentsply Gendex. A mensuração da densidade óptica foi realizada por meio de um programa de computador Digora for Windows. Os resultados submetidos à análise estatística para o teste de Tukey (p < 0,05) e análise de variância (ANOVA) mostraram diferenças estatisticamente significantes entre os valores médios de densidade do esmalte e da dentina em relação aos valores dos ionômeros de vidro analisados. O ionômero de vidro Ketac-Cem apresentou os maiores valores médios de densidade óptica (236,33 tons de cinza), seguida pelo DMG (118,59 tons de cinza) e Vidrion (80,55 tons de cinza).
Conclui-se que: o maior valor de densidade óptica foi encontrado no cimento de ionômero de vidro Ketac-Cem, os menores valores para o cimento Vidrion, enquanto que o DMG apresentou valores intermediários em relação ao esmalte e dentina.
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Efeito da resolução da imagem na subtração digital quantitativa de perda óssea alveolar simulada
LARENTIS, N. L.*, BRAGA, C. P. A., SILVA, A. E., MACHADO, L. X., FONTANELLA, V.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: larentis@bol.com.br
Para avaliar o efeito da resolução da imagem na subtração digital quantitativa de perda óssea alveolar mandibular simulada, usando o programa ImageTool, doze radiografias periapicais da região de molares inferiores foram digitalizadas através de um scanner de mesa em 8 bits e 1.200 dpi. As imagens resultantes foram duplicadas e salvas no formato JPEG “lossless” (nível 12) A e B. Nas imagens B foram desenhadas quatro áreas retangulares medindo 45 x 45 pixels. A primeira área foi mantida inalterada e nas demais foi simulada perda óssea alveolar (POA), através da ferramenta lápis do programa Adobe Photoshop v. 6.0, com tinta preta (1%, 3% e 5% de opacidade). Todas as imagens foram reproduzidas digitalmente quatro vezes e salvas em diferentes resoluções: 900, 600, 300 e 150 dpi. As imagens AxB de cada resolução foram subtraídas usando o programa Image Tool. Nas imagens resultantes cada área retangular foi selecionada e sua densidade media de pixel calculada. A análise estatística através da ANOVA, complementada pelo teste de Tukey mostrou diferenças (p = 0,05) entre os valores de pixel das áreas inalteradas (127,88  0,90) e POA 1% (126,58  1,05), 3% (124,35  1,34) e 5% (122,33  1,54). A maior resolução (1.200 dpi - 125,00  2,44) não diferiu de 900 dpi (124,88  2,45), 600 dpi (124,96  2,34) ou 300 dpi (125,40  2,57), mas diferiu de 150 dpi (126,21  2,30).
Imagens com resolução de 900, 600 ou 300 dpi não afetam o resultado da subtração digital quantitativa de perda óssea alveolar mandibular simulada quando o programa ImageTool é utilizado, em comparação ao padrão de alta resolução (1.200 dpi).
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Avaliação das dimensões dos seios maxilares utilizando a tomografia computadorizada
PERRELLA, A.*, ROCHA, S. S., CAVALCANTI, M. G. P.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: deperrella@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar a precisão e acurácia de medidas lineares da região de seio maxilar utilizando a tomografia computadorizada, por meio de comparação com a reconstrução da imagem em três dimensões (3D-TC), em situação de normalidade e quando alterados por algum tipo de lesão. Medidas lineares de ambos os seios maxilares foram realizadas em filmes de tomografias computadorizadas (2D-TC), de 17 pacientes, por dois examinadores, calibrados, separadamente, duas vezes cada um, utilizando um compasso de ponta seca. Um terceiro observador realizou as mesmas medidas eletronicamente em 3D-TC, utilizando uma estação de trabalho independente. A análise estatística foi realizada utilizando ANOVA (análise de variância). Os resultados demonstraram que a porcentagem de erro intra-examinadores foi pequena em ambos os casos, com ou sem lesão, variando de 1,14% a 1,82%. O erro interexaminadores foi um pouco maior alcançando o valor de 2,08% . O erro percentual de acurácia nas amostras com lesão foram maiores comparando-as às que não tinham lesão. 
Em conclusão, a tomografia computadorizada proporcionou precisão e acurácia adequadas para análise dos seios maxilares. A precisão foi considerada inferior no caso de seios maxilares com lesão, comparando aos sem lesão, sem alterar, porém, a eficácia do método.
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Análise dos níveis de cinza da densidade óssea mandibular mediante radiografias convencionais e digitais
PEREIRA, B. R.*, SOUZA, P. H. C., WESTPHALEN, F. H., THIESEN, J. K., WESTPHALEN, V. P. D., TOLAZZI, A. L., TANAKA, O.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: betinapereira@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi comparar valores médios da densidade óssea relativa de diferentes regiões mandibulares por meio de níveis de cinza em pixels, em radiografias convencionais realizadas com filmes Ultra-Speed, digitalizadas indiretamente e em radiografias digitais diretas obtidas com o sensor do sistema Gnatus DRS (Gnatus-BR/Cygnus Technologies). Utilizou-se 6 mandíbulas humanas secas, as quais foram submetidas a tomadas radiográficas tecnicamente padronizadas e na presença de um simulador de tecidos moles, em quatro diferentes regiões: retromolar, numa área intermediária entre molares e pré-molares, na região de caninos, de ambos os lados, e na região sinfisária. As imagens obtidas com o sistema e com as radiografias digitalizadas foram arquivadas com extensão TIFF. As medições foram realizadas utilizando-se o recurso Histogram, disponibilizado pelo programa de imagens Image Tool (UTHSCSA, EUA). Os resultados foram analisados pelos testes estatísticos, análise de variância ANOVA e de Tukey, a um nível de significância de 5%. Constatou-se que não houve diferenças estatísticas entre os valores médios de pixels nas diferentes regiões quando analisadas pelas imagens digitalizadas indiretamente (p > ou = 0,05) e que houve diferenças estatísticas entre os valores médios de pixels nas diferentes regiões quando analisadas pelas imagens digitais diretas (p < 0,05).
Concluiu-se com esta pesquisa que a sensibilidade do filme radiográfico Ultra-Speed e do sensor digital do sistema Gnatus DRS influenciou na análise da densidade óssea relativa mandibular em níveis de cinza.
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Localização externa dos músculos masseter e temporal para análise eletromiográfica
PISSULIN, C. N. A., NEVES NETO, J. R.*, PISSULIN, F. D. M., NEVES, C. S., NEVES, C. D. T. T., TORRES-NEVES, C. D. T.
Anatomia - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA. E-mail: jayneves@muranet.com.br
Os músculos masseter (MM) e porção anterior do temporal (TA) são músculos importantes da mastigação, responsáveis pelo movimento de fechamento e retrusão da mandíbula. Para avaliar as atividades desses músculos, a análise eletromiográfica é bastante utilizada, exigindo para o posicionamento dos eletrodos, a localização correta dos músculos a serem estudados. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a precisão de um método de localização externa dos músculos MM e TA. Para tal, em 20 peças cadavéricas, foram determinados planos utilizando-se referências anatômicas da face. Foram realizadas 2 medidas: medida 1 (TA) - plano direcionado lateralmente a comissura lateral do olho, e um plano que passa perpendicular a este, direcionado superiormente, e medida 2 (MM) - um plano direcionado anteriormente ao meato acústico externo até o ponto zígio (ponto mais saliente do arco zigomático), e um plano perpendicular a este, direcionado inferiormente. As medidas foram submetidas a análise estatística, e para a medida 1 o valor médio foi de 2,30 cm lateralmente a comissura lateral do olho e 1 cm superiormente a esta, e para a medida 2, um valor médio de 4 cm inferiormente ao ponto zígio, sendo todas as medidas com 95% de confiabilidade.
Segundo as condições experimentais utilizadas, concluímos que é possível estabelecer um ponto externo para colocação dos eletrodos, que traduza corretamente a posição interna dos músculos estudados, ponto este coincidente com o ponto de maior volume muscular durante contração isométrica voluntária máxima, como preconizam Basmajian & DeLuca (1985).
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Validação citopatológica da maturação epitelial em mucosa do lábio inferior e borda da língua
BRAGA, F. L.*, PAIVA, R. L., BOHRER, P. L., MENEGUZZI, R., RADOS, P. V.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: fabioleivasbraga@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi validar a análise quantitativa das células epiteliais em esfregaços do lábio inferior e borda de língua de indivíduos fumantes ou não. Foram selecionados 8 esfregaços do lábio inferior e 10 da borda de língua de não-fumantes, 10 do lábio inferior e da borda de língua de fumantes corados com a técnica de Papanicolaou Modificado. Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (p < 0,05) para comparar as percentagens dos tipos celulares (escama anucleada, superficial com núcleo, intermediária, parabasal) encontradas nas 50, 100 e 500 primeiras células com a proporção observada em toda a lâmina. Para as 50 primeiras células, não houve correlação estatisticamente significante para as escamas anucleadas em lábio inferior de fumantes e borda de língua de não-fumantes (r 0,3-0,97). Para as 100 primeiras células não houve correlação estatisticamente significante em borda de língua de fumantes para as escamas anucleadas (r 0,46-0,99). Devido ao número insuficiente de células encontrado nos outros esfregaços, foram avaliadas apenas as 500 primeiras células do lábio inferior e borda de língua de fumantes, sendo encontrada correlação estatisticamente significante em ambos os sítios para todos os tipos celulares (r 0,82-0,99).
Pode-se concluir que para a avaliação do padrão de maturação celular em esfregaços citológicos de fumantes e não-fumantes em lábio inferior e borda de língua, utilizando-se a técnica de Papanicolaou Modificada, é suficiente a contagem das primeiras 100 células. (Apoio: CNPq, CAPES.)
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Análise in vivo e in vitro da atividade de metaloproteinases da matriz no mixoma humano
MIYAGI, S. P. H.*, MARTINS, M. T., TODDAI, E., ARAÚJO, N. S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: suelimiyagi@yahoo.com.br
O mixoma é uma neoplasia benigna composta por células neoplásicas esparsamente dispostas em uma matriz mixomatosa abundante. Apesar disso, ele pode apresentar infiltração local e recorrências, deixando seqüelas importantes nos pacientes. Uma explicação para esse fenômeno seria a atividade de metaloproteinases da matriz (MMPs), que são enzimas capazes de degradar, coletivamente, todos os componentes da matriz extracelular (MEC). Nosso laboratório desenvolveu a linhagem celular Mix1, cujas células produzem in vitro as mesmas proteínas da MEC da neoplasia de origem in vivo. Neste trabalho estudamos a expressão das MMPs 1, 2, 3 e 9, tanto em cortes parafinados de mixomas como em células cultivadas. Foram realizados experimentos de imuno-histoquímica na neoplasia, imunofluorescência nas células Mix1 e zimografia em gel de gelatina. Os experimentos mostraram a expressão in vivo e in vitro de MMP-1, MMP-2 e MMP-9. A análise zimográfica mostrou a presença da MMP-2 na forma latente e da MMP-9 nas formas latente e ativa. 
Nossos resultados sugerem que as MMPs podem estar envolvidas no processo de invasão local dos mixomas. (Projeto financiado pela FAPESP - processo nº 01/00027-9.)
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Análise por microscopia de varredura de protótipos de Ti cp submetidos a tratamentos superficiais de periimplantite
BENFATTI, C. A. M.*, DAMÉ, J. A. M., SIQUEIRA, A. F., OLIVEIRA, C. M., RESENDE, D. R. B., SANT´ANA, A. C. P., GREGHI, S. L. A., PASSANEZI, E.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: cesarbenfatti@yahoo.com
Com o advento da Implantodontia surgiu a necessidade de se encontrar e estabelecer métodos de tratamento de superfície, para viabilizar a realização de técnicas regenerativas ósseas, com o intuito de se obter a osseointegração em áreas contaminadas. O objetivo desse estudo foi avaliar as alterações de superfícies de titânio comercialmente puro (Ti cp) frente a diferentes métodos de tratamento superficial utilizados para o tratamento de periimplantites. Dividiram-se os protótipos de Ti cp em 5 grupos, Grupo I (controle) apenas usinados e lavados com álcool e tricloroetileno; Grupo II submetidos a tratamento superficial com ácido cítrico 10%; Grupo III ao ácido fosfórico a 37%; Grupo IV à tetraciclina ácida a 50% e Grupo V ao jateamento com bicarbonato, todos os grupos passaram pelo tratamento de lavagem do Grupo I e foram condicionados por 3 minutos. A análise por microscopia de varredura demonstrou que as superfícies dos protótipos de todos os grupos experimentais eram semelhantes, mostrando traços de ranhuras característicos do processo de usinagem dos mesmos.
Constatou-se que os diferentes métodos químicos e físicos testados, neste trabalho, para o tratamento de periimplantite não modificaram a topografia superficial original dos protótipos de Ti cp.
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Reação do tecido subcutâneo de ratos a implantes de Ti cp submetidos a tratamentos superficiais para periimplantites
OLIVEIRA, C. M.*, DAMÉ, J. A. M., BENFATTI, C. A. M., NICOLIELO, J., RESENDE, D. R. B., SANT´ANA, A. C. P., GREGHI, S. L. A., PASSANEZI, E.
Periodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: celenemaol@hotmail.com
A peri-implantite, doença inflamatória infecciosa causada pelo acúmulo de biofilme bacteriano ao redor dos implantes, promove a destruição óssea, contaminando a superfície dos implantes e dificultando a terapia regenerativa ao redor dos mesmos. O objetivo desse estudo foi avaliar a reação do tecido subcutâneo de ratos a protótipos de titânio comercialmente puros (Ti cp) que sofreram tratamentos superficiais realizados no tratamento de periimplantites. Os protótipos foram lavados previamente com álcool e tricloroetileno e divididos em 5 grupos: Grupo I usinados (controle); Grupo II tratados com ácido cítrico 10%; Grupo III com ácido fosfórico 37%; Grupo IV com tetraciclina ácida 50% e Grupo V jateados com bicarbonato, todos os tratamentos foram realizados por 3 minutos. Após a esterilização foram implantados nas áreas subcutâneas do dorso de ratos. Realizou-se biópsias após 30 dias para análise histomorfométrica do tecido encontrado ao redor dos mesmos. Em todos os protótipos, ocorreu a formação de uma cápsula conjuntiva fibrótica de espessura semelhante, o mesmo ocorreu com o número, orientação e disposição dos componentes celulares.
A ausência de significância estatística entre os grupos sugere que as respostas teciduais foram compatíveis entre si e que os tratamentos superficiais estudados conduzem à biocompatibilidade tecidual.
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Comparação da resistência à tração de coroas cimentadas sobre 3 tipos de pilares: lisa, jateada e rugosa
MIASHIRO, K.*, TORTAMANO NETO, P., YOSHIDA, H.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: karenmiashiro@yahoo.com.br
Este trabalho objetiva analisar a influência da textura superficial de pilares (lisa,jateada e rugosa) na retenção de coroas protéticas. Três pilares de altura 5,5 mm, diferiam apenas em relação à textura superficial lisa, jateada e rugosa, sendo divididos em 3 grupos. Para cada grupo foram confeccionadas 5 coroas, a partir de plásticos calcináveis, onde, após serem ajustados sobre cada pilar, passaram pelos processos de inclusão e fundição, sendo transformados em retentores metálicos, na liga de Ni-Cr. Obtidos esses retentores, foram cimentados com fosfato de zinco sobre os pilares, os quais, por sua vez, estavam fixados com resina acrílica num suporte que permitiria o engate na máquina de tração. Após 24 horas foram submetidos ao teste de tração. Resultados foram submetidos à análise de variância, as médias comparadas no teste de Tukey e concluiu-se que os pilares lisos (37,60  4, 72 kg; média  desvio padrão) apresentaram média de carga de ruptura inferior aos pilares jateados (83,80  16,75) (p = 0,0001) e aos pilares rugosos (88,80  11,84 kg) (p = 0,0001). Não constatou-se diferença entre as médias de carga de ruptura dos pilares jateado e rugoso (p = 0,6910). 
A média de ruptura dos pilares lisos foi inferior aos pilares jateado e rugoso; não houve diferença significante entre as médias de ruptura dos pilares jateados e rugosos. (Apoio: FUNDECTO.)

 Ib179
Avaliação de nova técnica de moldagem para transferência de implantes osseointegrados
BRITTO, R. C.*, ASSUNÇÃO, W. G., GENNARI FILHO, H., ROCHA, E. P.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: rebecavalcante@dr.com
O propósito deste estudo foi comparar duas técnicas de moldagem de transferência em implantes osseointegrados com diferentes inclinações. Foi utilizada uma matriz metálica com quatro implantes de 3,75 mm de diâmetro, sendo o primeiro perpendicular à superfície da matriz e os demais com 80, 75 e 65 de inclinação. Na técnica 1, os transferentes quadrados foram unidos com resina acrílica autopolimerizável (Duralay - Reliance Dental Mfg - EUA) e na técnica 2, os mesmos transferentes foram unidos com silicone para inclusão (Zetalabor - Zhermack - Itália). Foram utilizadas moldeiras individuais de resina acrílica com 3 mm de alívio e um poliéter (Impregum F - Espe Dental - Alemanha) como material moldador; seguindo as recomendações do fabricante e a especificação 19 da ADA e a Revisão ISO 4823-1984. Os moldes obtidos, após adaptação dos análogos dos implantes aos transferentes, foram preenchidos com gesso pedra tipo IV para obtenção das réplicas. Após a digitalização de suas imagens através de um scanner (Scan Jet 6100C - Hewlett Packard - EUA) foi realizada a leitura das réplicas através de computação gráfica, utilizando para tal o programa Auto CAD R14 (Autodesk Inc. - EUA). Esse procedimento permitiu verificar a inclinação de cada um dos quatro implantes em cada réplica e compará-la com o correspondente na matriz metálica. Os resultados foram analisados através da comparação entre os dois grupos e entre esses e o grupo controle, através do teste F de Snedecor.
Pudemos concluir que a união dos transferentes com resina acrílica autopolimerizável e com silicone, não apresentaram diferenças estatisticamente significantes em nível de 5% nas quatro situações estudadas, ou seja, em implantes perpendiculares à superfície, com 80, 75 e 65 de inclinação.
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Análise clínica da cicatrização de feridas cirúrgicas irradiadas com laser de diodo de baixa potência em palato de cães
FUKABORI, A. Y.*, BENFATTI, C. A. M., MARINI, M. G., ZENDRON, M. V., RESENDE, D. R. B., SANT´ANA, A. C. P., GREGHI, S. L. A., PASSANEZI, E.
Periodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: alexfuka@bol.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar clinicamente os efeitos do laser de diodo (Ga-Al-As) de baixa intensidade na bioestimulação de células cicatriciais em feridas cirúrgicas, correspondentes a leitos doadores de enxertos gengivais livres, em palato de cães, comparando sua evolução temporal com grupo controle não irradiado. Cinco cães, sem raça definida, adultos e com bom estado de saúde foram submetidos a tratamentos profiláticos de acordo com as recomendações do Biotério Central da USP. Confeccionou-se feridas cirúrgicas bilaterais de 3 x 18 x 1 mm, com seu longo eixo paralelo a linha média do palato e a 2 mm da margem gengival dos molares e pré-molares. Os leitos cirúrgicos do lado esquerdo serviram de controle e os do lado direito foram irradiados uma única vez, durante 4 minutos com 4 J/cm2 de potência, logo após a sua realização. Clinicamente foi possível observar, aos 7 dias, que as margens da ferida do grupo irradiado se apresentava em uma etapa mais avançada de cicatrização, com uma maior suavização de seus ângulos e uma coloração mais pálida, enquanto no grupo controle as margens da ferida se apresentavam mais agudas e com uma coloração mais viva. Aos 15 dias, clinicamente as diferenças entre os grupos já eram mais suaves e aos 21, 45 e 60 dias não foi possível notar, a olho nu, nenhuma diferença entre os grupos.
O estudo mostrou que o laser terapêutico promoveu uma maior velocidade inicial de cicatrização, que aos poucos foi desacelerando até atingir os padrões cicatriciais do grupo controle.
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Avaliação histológica e histométrica da matriz dérmica acelular e do vidro bioativo no reparo ósseo
RIBEIRO, L. L. G.*, MELO, L. G. N., BOSCO, J. M. D., BOSCO, A. F., NAGATA, M. J. H.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: luribeiro@terra.com.br
Este trabalho avaliou, por meio de análise histológica e histométrica, o reparo de cavidade cirúrgica preparada em tíbia de rato, selada ou não pela matriz dérmica acelular e preenchida ou não com vidro bioativo. Foram empregados 64 animais, divididos em grupos I (controle), II (matriz), III (biovidro) e IV (matriz/biovidro), nos períodos de 10 e 30 dias. Os resultados da análise histométrica foram submetidos à análise estatística. Aos 30 dias, os grupos I e II tinham suas corticais ósseas reparadas, apresentando as maiores taxas de neoformação óssea. Já nos grupos III e IV, a cortical óssea não foi totalmente reparada e as partículas de vidro bioativo estavam interpostas ou por tecido ósseo ou por tecido conjuntivo, sendo que a neoformação óssea foi estatisticamente inferior à dos grupos I e II.
Concluiu-se que a matriz dérmica acelular apresentou biocompatibilidade e que foi capaz de isolar a cavidade cirúrgica, comprovando sua capacidade de ser empregada como membrana no processo de cicatrização sem interferir, significativamente, com a formação óssea; que o vidro bioativo mostrou-se biocompatível, sendo que as partículas estavam interpostas ao tecido ósseo neoformado, acarretando menor grau de formação óssea, e que o emprego da matriz dérmica acelular como proteção do vidro bioativo não assegurou um resultado superior ao do grupo em que o vidro bioativo foi utilizado sem a proteção de uma membrana. 
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Influência do consumo de cigarros no resultado de recobrimento radicular: um estudo clínico prospectivo em humanos
ANDIA, D. C.*, MARTINS, A. G., SALLUM, A. W., SALLUM, E. A., CASATI, M. Z., JUNIOR NOCITI, F. H.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: denise@andia.com.br
Uma tendência de reparo desfavorável em indivíduos fumantes tem sido documentada clinicamente. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do consumo de cigarro sobre a taxa de recobrimento radicular, utilizando-se a técnica de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Dezoito defeitos foram tratados em 15 pacientes, sendo 7 fumantes e 8 não-fumantes. Estes defeitos localizavam-se em caninos e pré-molares e enquadravam-se na classificação de retração de classe I ou II de Miller. Após as cirurgias, os pacientes foram avaliados no “baseline” e em 30, 60, 90 e 120 dias. Os parâmetros incluídos para avaliação foram: índice de placa, índice gengival, extensão da retração gengival, profundidade de sondagem, nível de inserção clínico, espessura do tecido gengival e largura de tecido queratinizado. Análise intragrupo demonstrou que o enxerto de tecido conjuntivo é capaz de promover recobrimento radicular, aumento de espessura gengival e aumento do nível de inserção clínica em ambos os grupos (p < 0,05). Entretanto, fumantes apresentaram uma menor porcentagem de recobrimento radicular, menor ganho de inserção clínica e maior profundidade de sondagem residual do que os pacientes não-fumantes (p < 0,05).
Dentro dos limites deste estudo, pode-se concluir que o enxerto de tecido conjuntivo pode promover benefícios tanto para fumantes, quanto não-fumantes, no entanto, o consumo de cigarro pode representar um desafio para as cirurgias plásticas periodontais. Futuro assunto de investigação por nosso grupo, inclui análise a longo prazo da estabilidade destes tecidos.
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Análise epidemiológica da relação entre recessão gengival e dureza das cerdas de escovas dentais
SIQUEIRA, A. F.*, MARINI, M. G., NICOLIELO, J., OLIVEIRA, C. M., RESENDE, D. R. B., SANT´ANA, A. C. P., GREGHI, S. L. A., PASSANEZI, E.
Periodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: alinefobusp@hotmail.com
A freqüente ocorrência de recessão gengival e suas conseqüências têm justificado a preocupação quanto ao diagnóstico e tratamento das mesmas, embora as muitas inter-relações que podem existir entre os prováveis fatores etiológicos nem sempre tornam a identificação das causas da recessão gengival uma tarefa simples. Diversos fatores pertinentes à higiene bucal podem caracterizar uma escovação traumática, inclusive a qualidade da escova dental quanto à dureza das cerdas. Para relacionar a ocorrência de recessão gengival e a dureza das cerdas da escova dental, avaliou-se 380 pacientes da Faculdade de Odontologia de Bauru, com mais de 20 anos de idade, indagando sobre a dureza de sua escova. Considerou-se recessão gengival áreas com 1 mm ou mais de raiz exposta, tendo sido registrada sua dimensão vertical desde a junção cemento-esmalte até a margem gengival. Quase 93% dos indivíduos que usavam escovas duras e médias foram portadores de recessão gengival. Tais pessoas ainda apresentaram o maior número médio de dentes com essas alterações e tiveram recessões mais severas. Apesar de menos freqüente, a ocorrência de recessão gengival também se mostrou elevada nos usuários de escovas macias, envolvendo cerca de 87% destes.
Conclui-se que apesar da qualidade da escova dental ter uma participação significante na prevalência da recessão gengival, principalmente no que diz respeito à severidade e extensão das mesmas, apenas a dureza das cerdas não justifica sua ocorrência e sendo assim, a recomendação restrita ao uso de escovas macias não é suficiente à prevenção de lesões gengivais.
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A freqüência de exame periodontal em consultórios odontológicos particulares
LEE, S. Y.*, CURY, P. R., MARTINS, M. T., ARAUJO, N. S.
Periodontia - UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: leesy@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a porcentagem dos profissionais que realizam exame periodontal nos consultórios particulares. Duzentos e trinta e cinco dentistas foram visitados. Em cada consultório, dois estudantes de Odontologia treinados avaliaram o kit de exame clínico quanto à presença de sonda periodontal e a ficha clínica padrão de cada consultório quanto à representação gráfica ou descritiva para diagnóstico periodontal. Em seguida, os dentistas foram questionados sobre execução da sondagem e exame radiográfico periodontal. O teste 2 e de Spearman foram utilizados. Ano e faculdade de conclusão da graduação e especialidade foram consideradas variáveis independentes. Dezenove por cento dos clínicos relataram executar sondagem em todos os pacientes, 48,9% não realizam em todos e 31,8% nunca fazem. Porém, 46,8% têm na ficha clínica representação para exame periodontal. Protesistas e dentistas com mais de duas especialidades executam sondagem com maior freqüência (p < 0,05). Vinte e três por cento dos profissionais sempre realizam exame radiográfico, 36,2% às vezes e 40,7% não executam. Trinta e sete por cento dos dentistas graduados em universidades públicas e apenas 15,5% em escolas particulares realizam sondagem em todos os pacientes (p = 0,003).
Dentro dos limites deste estudo, foi concluído que os cirurgiões-dentistas não realizam um exame odontológico adequado dos pacientes.
 Ib185
Comparação da efetividade da instrumentação em furcas usando ultra-som, curetas e laser de Erbium:YAG – estudo in vitro
SUAID, F. A.*, TABA JÚNIOR, M., SOUZA, S. L. S., NOVAES JÚNIOR, A. B., SANTOS, B. M., BARROS, R. R. M., PÉCORA, J. D., MACEDO, G. O.
CTBMF e Periodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: flaviasuaid@hotmail.com
As furcas representam um desafio aos clínicos por sua característica anatômica própria e limitação no acesso para adequada instrumentação. Este estudo comparou in vitro a eficácia do ultra-som, curetas e laser Er:YAG na capacidade de remoção de depósitos em furcas grau II. Foram utilizados 90 dentes primeiros molares inferiores. A furca recebeu o corante nanquim para simular a presença de cálculo ou placa subgengival. Os dentes foram fixados em modelo de gesso simulando lesões de furca classe II vestibular padronizadas e divididos em três grupos, instrumentados com: grupo I - ultra-som; grupo II - cureta de Gracey; grupo III - laser. Avaliou-se a efetividade de cada método usando subtração das imagens, obtidas antes e depois da instrumentação, quantificando-se a área onde ocorreu a remoção do corante em duas regiões do dente: teto da furca e vestibular. Avaliou-se estatisticamente as diferenças intra- e intergrupos (ANOVA, p < 0,05). Os resultados mostraram que, no teto da furca, as médias de remoção do corante foram laser = 13,27%, ultra-som = 12,65% e cureta = 12,33%, não ocorrendo diferença estatística entre os grupos. Na vestibular, a cureta obteve 72,66%, o laser 64,84% e o ultra-som 51,53% havendo diferença estatística entre cureta e ultra-som, entre laser e ultra-som, mas não entre cureta e laser (p = 0,35).
Concluiu-se que a instrumentação utilizando curetas foi a mais eficaz na região vestibular; no teto da furca, os métodos foram equivalentes, todos com baixa eficácia, causada pelo acesso restrito e limitado ao teto da furca.
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Influência da dose sobre parâmetros farmacocinéticos da doxiciclina
FRANCO, G. C. N.*, GROPPO, F. C., BAGLIE, S., RUENIS, A. P. R. D. B., FRANCO, L. M.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gilsonfop@yahoo.com.br
Objetivou-se observar o grau de correlação entre a dose (em mg de doxiciclina/kg) com parâmetros farmacocinéticos e com Cmax/CIM utilizando concentrações inibitórias mínimas (CIM) obtidas da literatura. O delineamento experimental foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética/FOP. Uma dose oral de 100 mg de Vibramicina foi administrada em 20 voluntários sadios (50% de cada sexo, 22,1  5,6 anos; 64,0  8,0 kg). A dose média foi 1,58  ,25 mg/kg. Amostras de sangue foram colhidas previamente e após 1,33; 1,67; 2,0; 2,33; 2,67; 3,0; 6,0, 12,0; 24,0; 48,0 e 72,0 horas da administração. As concentrações plasmáticas foram obtidas por HPLC [coluna RP-18, 15 x 4,6 mm x 5m, detector diodo-array,  = 350 nm, tampão fosfato e acetonitrila (80:20, pH = 2,5) como fase móvel]. A correlação de Pearson foi utilizada para avaliar os parâmetros. As médias ( dp) obtidas foram: Cmax = 1,39  0,38 g.mL, Tmax = 2,28  0,41 h, ASC0-t = 14,99  6,31 g.h.mL-1 e T1/2 = 17,32  8,38 h. Não foi observada correlação entre dose e T1/2, Vd ou CL (r < 0,2). A dose mostrou baixa correlação (r = 0,3) com Cmax e correlação moderada com ASC0-t (r = 0,42). Considerando que a proporção Cmax/CIM deve ser maior do que 10 para que seja observada eficácia do antimicrobiano, apenas  para CIMs menores ou iguais a 0,13 g/mL a efetividade do fármaco em dose única de 100 mg pode ser verificada.
Os parâmetros farmacocinéticos da doxiciclina não apresentaram uma relação direta com a dose administrada. Além disso, em dose única, a efetividade clínica contra microrganismos seria dependente da CIM.

