Pa001
Prevalência da maloclusão em pré-escolares no município de Belo Horizonte - MG
SIQUEIRA, V. C. V.*, MENDLOVITZ, M. F. R., PEREIRA, T. J.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: siqueira@fop.unicamp.br
Realizou-se um estudo cefalométrico para obter informações relativas às características oclusais de jovens na fase de dentadura decídua, entre três a cinco anos de idade. Examinaram-se 280 jovens, sendo 136 do sexo feminino e 144 do masculino. Após a análise estatística dos dados obtidos observou-se a prevalência do plano terminal reto no lado direito em 48,2% e 52,7% no esquerdo, degrau mesial em 36,3% para o lado direito e 35,3% para o esquerdo, degrau distal no lado direito em 15,3% e 11,9% no esquerdo; relação de caninos em normalidade em 58,7% para o lado direito e 63,3% para o esquerdo; relação de Classes II em 39,5% para o lado direito e 33,2% para o esquerdo; relação em Classes III no lado direito em 1,7% e no esquerdo em 3,5%. O arco do tipo I mostrou-se na arcada superior em 85,6% e na inferior em 79,7%; do tipo II no arco inferior em 20,3%. Observou-se que 85,3% dos arcos superiores e 74,1% dos inferiores apresentavam espaços primatas. 66,4% dos jovens possuíam uma relação normal de trespasse horizontal, enquanto 29,9% apresentavam um trespasse acentuado e 3,2% trespasse negativo. 71,1% apresentavam um trespasse vertical normal, 18,3% mordida aberta e 10,6% sobremordida. A mordida cruzada posterior ocorreu em 12% do total da amostra.
Estes resultados, aliados a outros obtidos em investigações anteriores, sustentam a necessidade da conscientização da classe odontológica, para a elevada prevalência de maloclusões em jovens durante a fase de dentadura decídua e ressalta a importância do diagnóstico e do tratamento ortodôntico precoce quando necessário.
Pa002
Efeito do vinho e da atropina na morfologia das glândulas submandibulares de camundongos velhos
AMENÁBAR, J. M., HUGO, F. N.*, FOSSATI, A. C. M., PADILHA, D. M. P.
Instituto de Pesquisas Biomédicas - PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: fnhugo@zipmail.com.br
O objetivo deste experimento foi avaliar as alterações morfológicas das glândulas submandibulares de camundongos submetidos ao consumo de vinho tinto e sulfato de atropina. Sua realização foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS. Sessenta camundongos CF1, machos, de 12 meses foram distribuídos nos grupos: água (a), água e atropina (aa), vinho (v) e vinho e atropina (va). Aos 15, 30 e 45 dias cinco animais de cada grupo foram mortos por decapitação sob anestesia. As glândulas foram removidas, fixadas e incluídas em parafina. Três cortes de 5 mm do lobo direito de cada glândula foram realizados e corados com hematoxilina-eosina. Avaliações descritiva e estereológica, onde as variáveis avaliadas foram: volume do parênquima (vp), componentes do estroma (ce), estroma propriamente dito, vasos, tecido adiposo e infiltrado linfoplasmocitário; foram realizadas. Testes ANOVA e post hoc de Tukey foram realizados, e o valor para rejeição da hipótese nula foi p < 0,05. Na análise descritiva observou-se degeneração e atrofia dos ácinos nos grupos aa, v, e, sobretudo va, que se acentuou com o aumento do tempo de exposição. Na análise estereológica a proporção de vp foi significativamente menor e a de ce significativamente maior no grupo va aos 45 dias do que nos demais grupos. Não houve diferenças para as demais variáveis avaliadas.
Conclui-se que tanto vinho como atropina produziram modificações importantes na estrutura das glândulas, e que estas se acentuaram com o aumento do tempo de exposição (45 dias); e pela interação entre vinho e atropina (grupo va).
Pa003
Estudo cefalométrico das características ântero-posteriores em jovens com dentadura decídua
MENDLOVITZ, M. F. R.*, SIQUEIRA, V.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: marceloflaviom@aol.com
Este trabalho objetivou avaliar as características cefalométricas ântero-posteriores, relativas ao crescimento craniofacial em jovens do sexo masculino, que apresentavam características de normalidade da dentadura decídua, e determinar valores cefalométricos para as faixas etárias observadas. A amostra constituiu de 42 telerradiografias, tomadas em norma lateral, de jovens divididos em dois grupos sendo um de quatro anos (n = 22), e outro de cinco anos (n = 20). Realizaram-se os exames clínicos em 1.520 crianças matriculadas em jardins de infância do município de Belo Horizonte - MG, das quais selecionaram-se apenas aquelas que apresentavam características de normalidade da face e oclusão. Avaliou-se as seguintes medidas cefalométricas angulares: SNA, SNB, ANB, SN.GoGn, ângulos interincisivos, FMA, FMIA e IMPA e lineares Nperp-A, Co-A, Co-Gn, diferença maxilo-mandibular, S-N, ENA-ENP, trespasse horizontal e altura do ramo mandibular. Realizou-se a comparação entre os dois grupos por meio do teste t de Student para amostras independentes, com nível de significância de 5%, e o teste de Wilcoxon para verificar o erro do método.
A análise estatística revelou diferenças apenas para as variáveis angulares IMPA e ângulos interincisivos, com o grupo de cinco anos apresentando os incisivos inferiores e superiores mais verticalizados dentro de suas bases ósseas, quando comparado aos jovens de quatro anos. As variáveis Co-A, Co-Gn e diferença maxilo-mandibular, no grupo de cinco anos, mostraram-se estatisticamente superiores às do grupo de quatro anos.
Pa004
Estudo cefalométrico das características verticais em jovens com dentadura decídua
PEREIRA, T. J.*, SIQUEIRA, V.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: tarcisio@pucminas.br
Realizou-se um estudo cefalométrico transversal em jovens entre 4 e 5 anos de idade, do sexo feminino, com o propósito de avaliar as características esqueléticas e dentárias no sentido vertical, que permitam informar sobre o crescimento craniofacial e determinar valores cefalométricos para as estruturas esqueléticas nas faixas etárias estudadas. Utilizaram-se telerradiografias, tomadas em norma lateral, de 40 jovens, brasileiros, leucodermas, da região de Belo Horizonte, com oclusão normal. A amostra foi estratificada para as idades de 4 e 5 anos, contendo, em cada uma das idades, 20 telerradiografias. Avaliaram-se medidas lineares, angulares, percentuais, altura dento-alveolar e o polígono de Björk. A comparação entre os dois grupos de jovens foi realizada, utilizando-se o teste t de Student para amostras independentes e o teste de Wilcoxon para avaliar o erro do método. 
Observou-se que AFI é maior que AFS nos jovens de 5 anos, em média, 2,13 mm, que a AFPI aumentou de 33,63 mm para 35,10 mm dos 4 para os 5 anos. Constatou-se que o ângulo Ba-Na.PTM-Gn diminuiu 2,85º, dos 4 para os 5 anos. A AFAI apresentou-se maior 2,32 mm aos 5 anos do que aos 4 anos, e o ângulo Na.S.Gn também maior aos 5 anos em 1,65º. A medida relativa ao molar superior com o plano palatino aumentou em média 1,03 mm dos 4 para os 5 anos, a medida do incisivo inferior com o plano mandibular aumentou 1,57 mm, e a do incisivo superior com o plano palatino 1,12 mm maior aos 5 anos. Nas medidas do polígono de Björk, não se constataram diferenças significantes entre os dois grupos.
Pa005
Avaliação de duas formas de tratamento da raiz do segundo molar inferior após a extração do terceiro molar adjacente
GIGLIO, F. P. M.*, SANTANA, L. F. M., FERREIRA JÚNIOR, O., SANTANA, E.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: fpmgiglio@uol.com.br
Estudou-se a cicatrização da distal de segundos molares inferiores após a exodontia de terceiros molares adjacentes não-irrompidos. Foram operados 29 pacientes entre 14 e 25 anos de idade (média de 19,6 anos), que possuíam terceiros molares inferiores não-irrompidos bilateralmente, que se apresentavam de maneira similar quanto ao posicionamento em relação ao longo eixo do segundo molar. Após a exodontia, a face distal das raízes dos segundos molares recebeu tratamentos distintos; de um lado (grupo controle), realizou-se somente raspagem e irrigação com soro fisiológico; enquanto que, do outro lado (grupo experimental), além da raspagem, foi aplicado um gel de ácido cítrico a 50% (pH 1) com tetraciclina, por três minutos, seguido de irrigação com soro fisiológico. A análise consistiu de exames clínicos e radiográficos pré- e pós-operatórios (90 e 180 dias), através da medição dos índices gengival e de placa, da profundidade de sondagem na distal do segundo molar em três sítios e de radiografias interproximais padronizadas para verificação da altura da crista óssea alveolar à junção amelocementária. Os resultados demonstraram que todos os critérios avaliados apresentaram melhora após a cirurgia. Porém, em todas estas variáveis estudadas, não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos experimental e controle.
Os resultados obtidos sugerem que a aplicação do ácido cítrico é uma etapa dispensável nos procedimentos de exodontia de terceiros molares inferiores não-irrompidos, no que diz respeito à cicatrização na distal dos segundos molares adjacentes.
Pa006
Selamento marginal de retrobturações de cavidades preparadas com pontas ultra-sônicas diamantadas convencionais e CVD
VISCONTI FILHO, R. F.*, ASSIS, N. M. S. P., VALERA, M. C., GOMES, A. P.
CLO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. E-mail: visconti@acessa.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o selamento marginal de retrobturações realizadas com diferentes materiais, em cavidades apicais preparadas com pontas ultra-sônicas diamantadas convencionais e de diamante CVD. Foram utilizados 108 dentes unirradiculados humanos extraídos que após o corte das coroas, preparo e obturação dos canais radiculares, tiveram seus ápices seccionados a 3 mm do vértice apical em ângulo de 90. Após, foram divididos em dois grupos: A (54 raízes): preparo das cavidades retroapicais com pontas ultra-sônicas de diamante convencional; B (54 raízes): preparo das cavidades retroapicais com pontas ultra-sônicas de diamante CVD. As cavidades foram realizadas com 3 mm de profundidade e para obturação as raízes foram divididas em subgrupos de acordo com o material retrobturador: subgrupos A1 e B1: amálgama; A2 e B2: Sealapex acrescido de óxido de zinco; A3 e B3: Pro Root-MTA. Em cada subgrupo duas raízes serviram como controles positivo e negativo, duas foram separadas para avaliação qualitativa em microscopia eletrônica de varredura e 14 foram avaliadas quanto ao selamento marginal, sendo imersas em solução corante de tinta nanquim por 48 horas. Os resultados foram submetidos a análise estatística de Kruskal-Wallis e comparação múltipla de Dunn (p < 0,05), e revelaram que preparos com pontas de diamante CVD proporcionaram um melhor selamento de todos os materiais avaliados. 
O melhor selamento foi obtido com o cimento Sealapex acrescido de óxido de zinco, seguido pelo MTA. O amálgama apresentou as maiores infiltrações, independente do tipo de preparo.
Pa007
Estudo da analgesia pela acupuntura no pós-operatório de exodontias de terceiros molares inferiores inclusos
SILVA, A. A. R.*, GOLDMAN, R. S.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO. E-mail: alexraspa@ig.com.br
Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da acupuntura como método de controle da dor no pós-operatório de exodontia de dentes do tipo terceiro molar inferior incluso. Além disso avaliamos a diminuição da abertura bucal, quantidade de analgésico utilizada e episódios de sangramento. Utilizamos como amostra vinte (20) pacientes, cada qual foi operado duas (2) vezes para remover os terceiros molares inferiores em dias diferentes, sendo que de um lado receberam tratamento com acupuntura imediatamente após a cirurgia e no outro não. Acompanhamos a evolução durante sete (7) dias. A dor foi registrada pela escala visual analógica (VAS). Os resultados mostram que a intensidade da dor dos pacientes que receberam o tratamento com acupuntura foi 35% menor em relação ao grupo controle. Além disso esses pacientes tiveram menor perda de amplitude da abertura bucal (188% menos), usaram menor quantidade de medicamentos analgésicos (70% menos) e também apresentaram menos sangramento (450%).
Assim, podemos sugerir que a acupuntura pode ser usada como tratamento complementar no pós-operatório de cirurgias para remoção de terceiros molares inclusos, beneficiando os pacientes com redução da intensidade da dor, da necessidade de uso de analgésicos, da perda de amplitude da abertura bucal e dos episódios de sangramento.
Pa008
Avaliação in vitro da resistência à flexão de parafusos absorvíveis e metálicos na osteotomia sagital do ramo mandibular
GOMES, P. P.*, GUIMARÃES FILHO, R., MAZZONETTO, R.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: petruspg@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, a resistência à flexão da fixação interna, através do uso de parafusos absorvíveis e metálicos, na osteotomia sagital do ramo em hemimandíbulas de carneiros. A técnica de “lag screw” foi empregada para a fixação dos segmentos proximal e distal, com três parafusos em “L” invertido e o conjunto submetido ao teste de resistência à flexão. As médias da carga e do deslocamento do pico e da carga final do Grupo I foram de 18,45 kgf, 8,19 mm e 14,38 kgf, e do Grupo II de 16,67 kgf, 6,73 mm e 13,98 kgf, respectivamente. Os resultados foram submetidos à análise estatística pelo teste t de Student (nível de significância de 5%) e pela análise de correlação de Pearson. Ambos grupos não mostraram diferenças estatisticamente significantes. Houve uma correlação positiva entre os valores da carga do pico e final, para o grupo fixado com o material absorvível.
O comportamento das hemimandíbulas porém diferiu, pois os segmentos distais das hemimandíbulas fixadas com o material absorvível tenderam sofrer flexão, na área de fixação, durante todo o deslocamento, enquanto que naquelas fixadas com parafusos metálicos, ocorreram fraturas horizontais na cortical lateral do segmento proximal.
Pa009
Avaliação clínica da pasta de metronidazol a 10% e lidocaína a 2% no tratamento da alveolite
SILVA, J. L.*, POI, W. R.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: ddsjordan@aol.com
O presente trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades da pasta de metronidazol a 10% e lidocaína a 2% em alvéolos dentários acometidos por alveolite, em 25 pacientes atendidos pelas disciplinas de Clínica Integrada e de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP. Os parâmetros estudados foram o controle da dor nos períodos de 1, 2 e 3 dias após a instituição do tratamento da alveolite diagnosticada. A terapêutica constou de anestesia local, cuidadosa limpeza cirúrgica e irrigação intra-alveolar com solução fisiológica, seguida da aplicação da pasta preenchendo todo o alvéolo. Os resultados apresentaram alívio da sintomatologia dolorosa em um período de 36 horas após a instituição do tratamento com a pasta de metronidazol a 10% e lidocaína a 2% no tratamento do alvéolo dentário acometido pela alveolite.
Com base nos resultados foi possível concluir que o emprego tópico da pasta proporcionou redução da dor e não proporcionou reações clínicas adversas locais e/ou sistêmicas ao material empregado fatos que indicam o seu uso como um medicamento eficaz sendo uma opção segura para o tratamento de feridas de extrações acometidas pela alveolite e dos desconfortos causados por esta patologia. 
Pa010
Avaliação das reações teciduais a implantes de poli-oxietileno acrílico realizados na calota craniana de ratos
MATTOS, B. S. C.*, CARVALHO, J. C. M., ROSSA, R., SOUSA, S. O. M.
Cirurgia, Prótese e Traumatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: bscmatto@usp.br
O objetivo deste trabalho foi o de avaliar as reações teciduais a implantes de poli-oxietileno acrílico, realizados na calota craniana de ratos, mediante a observação macroscópica e estudo histológico sob microscopia óptica. Foram utilizados 27 ratos da linhagem Wistar que, após a anestesia geral, foram submetidos a técnica cirúrgica experimental para implantação de discos de poli-oxietileno acrílico, com 5 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, na calota craniana. Decorridos 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias os animais foram sacrificados, em grupos de 3 para cada tempo, as áreas contendo os implantes foram avaliadas macroscopicamente. Após a remoção e fixação em formol a 10% foram obtidas as lâminas para avaliação histológica. Os resultados obtidos possibilitaram concluir que os implantes de poli-oxietileno acrílico não apresentaram sinais de infecção ou rejeição, integraram-se ao leito receptor através de tecido conjuntivo fibroso, permitiram atividade osteogênica nas bordas do defeito ósseo experimental e invaginação de septos de tecido conjuntivo neoformado, definindo cavidades menores nos períodos tardios. O material apresentou absorção de água e dilatação nos períodos iniciais, com posterior redução de volume e degradação da matriz amorfa já aos 90 dias, tendo persistido até o período final de observação de 180 dias.
O poli-oxietileno acrílico testado mostrou ser uma substância biocompatível nas condições experimentais deste trabalho.
Pa011
Estudo cefalométrico radiográfico da correlação entre o tipo facial e as variações da inclinação do plano oclusal
CARVALHO, P. A. L.*, RODRIGUES, C. R. D., DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, G. C., HORLIANA, R. F., VIGORITO, J. W.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: pleal@usp.br
O objetivo nesse estudo, foi avaliar as variações do plano oclusal, em adolescentes leucodermas brasileiros com maloclusão de Classes II, divisão 1ª e retrognatismo mandibular e verificar a possível correlação com o tipo facial. A casuística utilizada constituiu-se das telerradiografias em norma lateral pertencentes a 157 adolescentes (92 mulheres e 65 homens) com idade média de 11 anos e 3 meses e desvio-padrão de 1 ano e 5 meses, ângulo ANB igual ou maior que 4º e sem tratamento ortodôntico prévio. Uma vez traçadas foram medidas as grandezas cefalométricas: SNA, SNB, ANB, N-Pg.Or-Po, Xi-ENA.Xi-Pm, PT-Gn.Ba-Na, Dc-Xi.Xi-Pm, Gn-Me.Or-Po, e os ângulos formados pelo plano oclusal funcional e os planos e linhas: S-N, Po-Or, ENP-ENA, Xi-Pm e Go-Me. Conforme o tipo facial (índice VERT de Ricketts), dividiu-se a casuística em três grupos: dolicofacial (48%), mesofacial (33%) e braquifacial (19%). Os resultados da avaliação da variação da inclinação do plano oclusal mostram que esta caracteriza-se diferencialmente segundo o tipo facial, observando-se um decréscimo dos valores de dolicofacial para o braquifacial. Somente não houve diferença na comparação do tipo dolicofacial com o mesofacial e do tipo mesofacial com o braquifacial, quando avaliados em relação aos ângulos plano oclusal Xi-Pm, plano oclusal: Go-Me.
O plano oclusal está integrado ao padrão esquelético facial e, conseqüentemente, à função mastigatória (equilíbrio neuromuscular). A mudança nesta integração deve ser avaliada de forma cuidadosa, porque pode representar um fator de desequilíbrio e instabilidade do tratamento.
Pa012
Avaliação in vitro da resistência à tração de braquetes metálicos com resina pré-incorporada à base
HORLIANA, R. F.*, DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, G. C., CARVALHO, P. A. L., BOMFIM, R. A., VIGORITO, J. W.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: horliana@usp.br
O objetivo neste estudo foi verificar se a resistência à tração de braquetes metálicos ortodônticos com resina pré-incorporada à base (APC), usando dois sistemas adesivos diferentes está de acordo com a descrita na literatura como ideal. Para isto, foram colados braquetes MBT Victory APC II (3M-Unitek) sobre 40 pré-molares humanos, recém-extraídos e divididos em dois grupos. No grupo 1, foi usado o sistema adesivo Plus-Self Etching Primer (SEP), sendo aplicada a solução durante 3 segundos seguido da aplicação de ar isento de umidade e óleo, durante 10 segundos à 20 cm de distância. No grupo 2 foi usado o sistema adesivo convencional Transbond sendo aplicado ácido fosfórico a 37% por 30 segundos, removido com água por 20 segundos e ar por 20 segundos, seguido da aplicação do “primer”/adesivo e removido o excesso com ar por 5 segundos. A colagem nos dois grupos foi realizada com o auxílio de agulha de Gillmore, sendo aplicados 451,6 gramas durante 5 minutos sobre o conjunto braquete–adesivo–esmalte, então polimerizado por 40 segundos. Após a termociclagem (700 ciclos/5-55ºC) e confecção dos corpos-de-prova, foi realizado o teste de tração com a máquina Instron Universal (Modelo 4442-C6600, Canton MA, EUA) a 0,5 mm/min. Os resultados obtidos mostraram resistência adesiva média de 105,13 Newtons, DP  41,66 para o grupo 1 e de 134,36 Newtons, DP  41,63 para o grupo 2.
O sistema adesivo Plus-Self Etching Primer possui menor, porém, suficiente resistência adesiva ideal quando comparado com o Transbond na colagem de braquetes com resina pré-incorporada à base.
Pa013
Avaliação da correlação entre o posicionamento do incisivo superior e a atividade EMG do músculo orbicular da boca
BEZERRA, J. G. B.*, VIANNA, M. S., OLIVEIRA, J. H. G., CARIA, P. H. F., TANAKA, O.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: juliana_godoy@hotmail.com
Objetivou-se avaliar a relação entre a posição do incisivo superior e a atividade eletromiográfica (EMG) da porção superior do músculo orbicular da boca em 40 indivíduos com maloclusão Classes II divisão 1ª de Angle e modos respiratórios nasal (Grupo 1) ou bucal (Grupo 2), tendo como parâmetro comparativo um grupo controle de 9 indivíduos com oclusão normal. Os sinais EMG foram captados por eletrodos de superfície, durante o repouso e em 16 movimentos lábio-mandibulares, processados e normalizados pelo pico do valor EMG. O posicionamento do incisivo superior foi avaliado por meio de 2 medidas angulares (1.NS, 1.NA) e 1 linear (1-NA) traçadas em telerradiografias em norma lateral. Conforme as correlações de Pearson, a única correlação estatisticamente significante para o Grupo 1 ocorreu entre as variáveis EMG e 1-Na (0,3676); enquanto no grupo 2, nenhuma correlação apresentou valores de significância menores que 0,05. Entretanto, no grupo controle houve correlação estatisticamente significante entre as variáveis EMG e 1.NS (0,6893); EMG e 1.NA (0,6867); e, EMG e 1-NA (0,7872).
O fato dos indivíduos com maloclusão Classes II divisão 1ª respiradores nasais (EMG = 0,77) e bucais (EMG = 0,63) apresentarem lábios menos competentes que os indivíduos com oclusão normal (EMG = 0,83), parece não influenciar no posicionamento dos incisivos superiores, pois além das variáveis cefalométricas se mostrarem independentes da atividade EMG para essa amostra, os valores médios das medidas que avaliam a posição do incisivo superior dos grupos 1 e 2 não diferem estatisticamente do grupo controle.
Pa014
Determinação do ângulo Z, lábio superior e queixo total em indivíduos brasileiros melanodermas com oclusão normal
VEDOVELLO, S. A. S.*, NOUER, D. F., MAGNANI, M. B. B. A., LUCATO, A. S., ALMEIDA, M. H. C., VEDOVELLO, M.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: sasv@terra.com.br
A partir de uma amostra de indivíduos brasileiros e melanodermas portadores de oclusão normal, determinou-se, por meio de telerradiografias cefalométricas em norma lateral, os valores médios para as grandezas de avaliação estética propostas pela Filosofia Tweed-Merrifield e adotadas pela disciplina de Ortodontia da FOP-UNICAMP: ângulo Z, lábio superior e queixo total. A amostra deste estudo constou de 37 indivíduos, sendo 21 do gênero feminino e 16 do masculino, brasileiros, melanodermas, portadores de oclusão normal que nunca haviam submetido-se a tratamento ortodôntico, com idade média de 12 anos. Os resultados da pesquisa denotaram diferenças estatisticamente significantes entre as médias, indicando grande tendência a um perfil convexo, pela diminuição do valor do ângulo Z, em razão da biprotrusão característica da etnia melanoderma.
Diante dos resultados obtidos concluiu-se haver necessidade de se utilizar um padrão cefalométrico específico para os brasileiros que se encaixam dentro de tal norma, uma vez que o estudo determinou os valores médios para as grandezas estéticas.
Pa015
Resistência de união de materiais empregados para a colagem de braquetes: efeito do momento da aplicação da força
SILVA, R. S.*, SANTOS, E. C. A.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: ricardoms03@hotmail.com
Os materiais híbridos ionoméricos têm indicação específica para pacientes que apresentam um alto risco de desenvolver lesões cariosas, como crianças e pacientes especiais, pelo seu potencial de liberação de flúor no meio bucal. O propósito deste estudo foi avaliar, por meio do teste de resistência ao cisalhamento, um material híbrido ionomérico (Fuji Ortho LC) empregado para a colagem de braquetes, comparando-o com um material resinoso (Transbond XT) que serviu de controle. O que se queria definir era se o tempo de espera, decorrido da colagem, até a aplicação da força no braquete, poderia exercer alguma influência nos valores observados. Para isto, foram utilizados 40 dentes incisivos bovinos que, depois de realizado o polimento e a profilaxia, foram divididos em grupos: Grupo 1, braquetes colados com o híbrido ionomérico, e Grupo 2, braquetes colados com a resina. Os testes foram realizados meia hora (n = 10) ou 24 horas (n = 10) depois da colagem. Obtidos os resultados, e submetidos estes à análise estatística pelo teste t de Student (p = 0,05), observou-se que, quando utilizado o híbrido ionomérico, o tempo de espera não exerceu influência nos valores observados (meia hora = 3,498 MPa, 24 h = 4,978 MPa). Quando utilizada a resina, os valores de resistência aumentaram significativamente (meia hora = 4,008 MPa, 24 h = 7,281 MPa).
Pôde-se concluir que o material híbrido ionomérico assemelhou-se ao material resinoso, quando os testes foram realizados meia hora depois da colagem, porém mostrou-se inferior à resina, quando o teste foi realizado 24 horas depois da colagem.
Pa016
Avaliação em modelos de gesso das distâncias intercaninos e intermolares, pré- e pós-tratamento ortodôntico sem extrações
SOUZA, K. V. B., PINZAN, A., FERREIRA, F. V., SCAVONE, H. J., REJMAN, R.*, KATO, M. E.
Mestrado - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: mkato.ortodontia@ig.com.br
Este estudo objetivou comparar: 1) as distâncias intercaninos e intermolares nas fases pré- e pós-tratamento ortodôntico sem exodontias e 2) os resultados obtidos mediante 3 técnicas de medição. A amostra englobou os modelos de gesso dos arcos dentários, iniciais e finais, de 58 jovens brasileiros leucodermas (22 do sexo masculino e 36 do feminino), com média de idade de 14 anos e 9 meses no início do tratamento, com Classes I e II, tratados ortodonticamente pela técnica Edgewise sem exodontias. Foram utilizados 3 métodos para as mensurações das distâncias intercaninos e intermolares: 1) com paquímetro diretamente sobre os modelos; 2) sobre cópias xerográficas e 3) sobre as imagens dos modelos transferidas para o computador com um scanner. Para a avaliação da significância estatística das alterações nas distâncias avaliadas empregou-se o teste t de Student (p < 0,05). Os resultados evidenciaram que: a) as distâncias intercaninos não se modificaram significantemente, salvo um pequeno aumento médio de 0,83 mm no arco superior, na Classes I; b) as distâncias intermolares não se modificaram na Classes I, porém na Classes II exibiram pequenos aumentos médios, no arco superior, de 0,91 mm pela avaliação direta dos modelos e de 0,99 mm com o uso do xerox.
Conclui-se que as distâncias intercaninos e intermolares não se alteraram de modo clinicamente relevante durante o tratamento ortodôntico pela mecânica Edgewise sem exodontias. Além disso, os 3 métodos de mensuração empregados revelaram boa concordância de resultados, pois as discrepâncias entre eles nunca superaram 1 mm, em média.
Pa017
Alterações cefalométricas produzidas pela terapia de expansão rápida maxilar com expansor colado
CALEGARI, M. A.*, ALMEIDA, R. R., COTRIM-FERREIRA, F. A., SCAVONE, H. J., CHAVES, A. V. O. A., ROCHA, R. E. V.
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: alexanderviegasi@bol.com.br
O objetivo deste estudo é avaliar cefalometricamente possíveis alterações esqueléticas e no perfil facial tegumentar após a expansão rápida da maxila, efetuando análises em três momentos: 1) no término da expansão; 2) após o período de contenção de 3 meses e 3) ao final do período total de ativação e contenção. A amostra englobou as telerradiografias em norma lateral de 24 jovens brasileiros leucodermas (15 do sexo feminino e 9 do masculino), com 9 a 15 anos de idade no início do tratamento realizado com disjunto maxilar colado. A metodologia envolveu a análise de diversos ângulos e medidas lineares: SNA, SNB, ANB, Nperp-A, Nperp-P, S-Go, SN.GoGn, SN.PP, AFAI e linha E. A análise estatística foi efetuada mediante o teste t de Student (p < 0,05). Os resultados evidenciaram que a maioria das alterações observadas nas fases pós-expansão e pós-contenção não permaneceram, pois no período total considerado (pré-expansão até pós-contenção), apenas ANB, SN.GoGn e AFAI revelaram aumentos médios significantes de, respectivamente, 0,7 º (d.p. = 1,1), 1,2 º (d.p. = 2,1) e 1,7 mm (d.p. = 1,3).
Concluiu-se que a expansão maxilar efetuada com disjuntor colado produziu uma pequena rotação em sentido horário da mandíbula (aumento do ângulo SN.GoGn), juntamente com um aumento da altura facial ântero-inferior (AFAI) e um pequeno distanciamento ântero-posterior entre as bases ósseas da maxila e da mandíbula, conforme constatou-se pelo aumento do ângulo ANB.
Pa018
Avaliação do percentual de degradação da força liberada por ligaduras elásticas modulares de diferentes cores
ABRÃO, L.*, MENDES, A. M., SAMPAIO, H. R.
Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: luciabrao@hotmail.com
Vários materiais são utilizados para fixar os arcos ortodônticos aos bráquetes, entre eles os elastômeros sintéticos circulares (ligaduras elásticas). As ligaduras elásticas são alteradas na presença de umidade por absorção de água, acelerando o processo de degradação da força desses materiais. Este estudo procurou avaliar a degradação das forças liberadas por 5 cores diferentes de ligaduras elásticas da marca Morelli, quando imersas em solução de saliva artificial. As forças liberadas pelas 300 amostras avaliadas (grupos experimental e controle) foram quantificadas através de uma máquina de ensaios de tração (EMIC), nos períodos de tempo inicial e após 24 horas, 1, 2, 3 e 4 semanas de imersão em saliva. A análise estatística foi feita através dos testes de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. Encontrou-se uma degradação acentuada das forças liberadas e estatisticamente significantes nas primeiras 24 horas (p < 0,0001), sendo que nos demais períodos (1, 2, 3, 4 semanas) ocorreu uma queda gradativa dos valores da força e não significante. Quanto à diferença de coloração das ligaduras, não houve uma diferença significativa no percentual de degradação da força liberada (p > 0,05).
Concluiu-se que não houve diferença significante do percentual de degradação da força liberada pelas ligaduras elásticas modulares de diferentes cores nos períodos estudados.
Pa019
Avaliação da rugosidade superficial da canaleta de braquetes cerâmicos
SHIMARU, J. C. F., VELLINI-FERREIRA, F., COTRIM-FERREIRA, F. A., SCAVONE, H. J., VIEIRA, A. C. G.*, MOREIRA, F. A.
Mestrado - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: helioorto@uol.com.br
Este estudo objetivou avaliar a rugosidade da superfície da base da canaleta de braquetes cerâmicos de diversas marcas. Para este experimento foram utilizados 80 braquetes cerâmicos, de .022", prescrição Roth, indicados para incisivos centrais superiores, sendo que 20 apresentavam canaletas revestidas com metal. A amostra foi subdividida em oito grupos, obedecendo o tipo de canaleta e suas respectivas marcas comerciais. Para efetuar as medições utilizou-se o rugosímetro de precisão Prazis, modelo RUG 03, calibrado de acordo com as especificações técnicas do fabricante. Após a análise rugosimétrica, os dados foram avaliados e comparados estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis. Os resultados obtidos revelaram valores médios de 0,06 m para a rugosidade das canaletas dos braquetes da marca 3M-Unitek (Transcend e Clarity). Por sua vez, as marcas Abzil, Ormco, RMO e TP Orthodontics obtiveram médias similares de 0,08 m, enquanto que a marca GAC revelou 0,07  m de média de rugosidade.
Concluiu-se que os braquetes da 3M-Unitek apresentaram maior lisura de superfície das canaletas, com significância estatística ao nível de confiança de 99% (p < 0,01), quando comparados às demais marcas avaliadas (Abzil, Ormco, RMO e TP Orthodontics), sendo que estas últimas não exibiram diferenças significantes entre si. Verificou-se ainda que os braquetes cerâmicos, com ou sem canaletas metálicas, revelaram ausência de diferenças estatisticamente significantes quanto à lisura da base de suas canaletas.
Pa020
Influência da base do crânio nos ângulos SNA, SNB e ANB nas maloclusões de Classe I e Classe II.
MILCZEWSKI, M. S.*, TELLES, C. S., CAMARGO, E. S., BOLOGNESE, A. M.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: mauramil@bol.com.br
Para observar a influência da dimensão e da posição espacial da base anterior do crânio sobre os valores dos ângulos SNA, SNB e ANB, nas maloclusões de Classes I e Classes II de Angle, foram realizadas análises em 90 radiografias cefalométricas de perfil, antes do tratamento ortodôntico de 90 pacientes, sendo 47 do sexo feminino e 43 masculino, entre 10 e 18 anos de idade. Os resultados destas análises foram comparados com os padrões de normalidade do Bolton Institute. O resultado indicou, principalmente, diferenças dimensionais do plano SN entre as maloclusões, apresentando valores maiores para a Classes I e menores para a Classes II. 
A base do crânio pode influenciar os valores dos ângulos SNA, SNB, e conseqüentemente o ANB. Todavia, o ângulo ANB pode ser utilizado para avaliar a relação ântero-posterior entre a maxila e a mandíbula. (Apoio financeiro: CAPES.)
Pa021
Avaliação do padrão facial em melanodermas com oclusão normal
LUCATO, A. S.*, MAGNANI, M. B. B. A., NOUER, D. F., VEDOVELLO, S. A. S., PEREIRA, J. S., BOECK, E. M.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jcrad@widesoft.com.br
O propósito do presente estudo foi determinar o padrão facial em uma amostra de brasileiros, melanodermas com oclusão normal, que nunca se submeteram a tratamento ortodôntico e avaliar se há ou não dimorfismo sexual. Foram avaliadas 34 telerradiografias cefalométricas em norma lateral de indivíduos melanodermas da região de Piracicaba, de ambos os gêneros, sendo 15 do gênero masculino e 19 do feminino, com idade média de 12,7 anos e 12,1 anos respectivamente. Foram analisadas medidas angulares que determinam o padrão facial, observando-se o ângulo do plano mandibular, formado entre o plano horizontal de Frankfurt e o plano mandibular (FMA) e o eixo Y, ângulo formado entre a linha SGn e plano horizontal de Frankfurt.
Concluiu-se que o padrão facial predominante é o mesofacial, seguido de dolicofacial. O tipo braquifacial se mostrou ausente nessa amostra. Houve dimorfismo sexual, com prevalência do padrão facial tipo mesofacial no gênero feminino e um equilíbrio entre os padrões mesofacial e dolicofacial no gênero masculino.
Pa022
Avaliação de “achados radiográficos” em pacientes encaminhados para tratamento ortodôntico na UNINCOR
SADOCO, E. C. N.*, GENEROSO, R., ARMOND, M. C., CABRAL, E. M., MENÊSES, J. A. T., GAZOLLA, M. S., VIEIRA, A. M.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: elainesadoco@zipmail.com.br
A radiografia panorâmica é cada vez mais solicitada nas fases pré-, trans- e pós-tratamento ortodôntico. O propósito desta pesquisa foi avaliar a prevalência de alguns “achados radiográficos”, importantes para o diagnóstico e planejamento ortodôntico. Foram avaliadas 194 radiografias panorâmicas iniciais de arquivo do Curso de Especialização de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Três Corações/MG. A faixa etária dos pacientes variou dos 7 aos 18 anos, para ambos os sexos. Todas as radiografias foram interpretadas por meio de negatoscópio e lupa. Os resultados totalizaram 308 “achados radiográficos” assim distribuídos: 2 pacientes portadores de 1 supranumerário, 8 portadores totalizando 13 anodontias, 5 portadores com 9 rarefações ósseas, 97 portadores de dilacerações e/ou curvaturas radiculares perfazendo um total de 265 e ainda 18 pacientes apresentando 19 áreas de esclerose óssea.
Concluímos que a prevalência de “achados radiográficos” foi relevante para o diagnóstico, planejamento e sucesso do tratamento ortodôntico.
Pa023
Distribuição dos tipos de Classe ll, subdivisão e avaliação de suas assimetrias
LIMA, K. J. R. S.*, JANSON, G., PINZAN, A., HENRIQUES, J. F. C., FREITAS, M. R.
Ortodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: karina-lima@uol.com.br
O objetivo principal deste trabalho foi determinar a distribuição dos tipos principais de Classes II, subdivisão, avaliada em fotografias frontais sorrindo e, secundariamente, comparar estes subgrupos com um grupo de oclusão normal, para investigar a ocorrência de assimetria dentoesquelética, utilizando-se radiografias submentonianas e póstero-anteriores. O grupo experimental consistiu de 44 indivíduos com má-oclusão de Classes II, subdivisão e idade média de 15,3 anos. O grupo controle consistiu de 30 indivíduos com oclusão normal e idade média de 22,42 anos. Todos apresentavam os dentes permanentes superiores e inferiores até os primeiros molares, sem tratamento ortodôntico prévio. A Classes II, subdivisão, tipo 1 apresenta coincidência da linha média dentária superior com a linha média facial e desvio da linha média dentária inferior. O tipo 2 apresenta características opostas. Duas examinadoras realizaram uma avaliação subjetiva das fotografias frontais. Para a avaliação da simetria, obtiveram-se medidas de diferenças relativas da posição espacial de pontos dentários e esqueléticos bilaterais nas radiografias. Utilizou-se o teste t independente para a comparação das assimetrias dentoesqueléticas entre os subgrupos de Classes II, subdivisão, tipos 1 e 2 com o grupo de oclusão normal.
Os resultados demonstraram que 61,36% dos casos de Classes II, subdivisão foram do tipo 1; 18,18% do tipo 2 e 20,45% foram considerados duvidosos. Os dois subgrupos de Classes II, subdivisão apresentaram um grau de assimetria esquelética semelhante ao grupo de oclusão normal. Concluiu-se que os principais componentes que contribuem para a relação ântero-posterior assimétrica na Classes II, subdivisão, tipos 1 e 2 são dentoalveolares.
Pa024
Avaliação cefalométrica da nasofaringe em indivíduos com oclusão normal e maloclusão Classe II, divisão 1ª de Angle
CASAGRANDE, F. A.*, RACHED, R. N., SHIMIZU, R. H., TANAKA, O.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: casagrandeodontologia@concordia.psi.br
O presente estudo correlacionou algumas medidas do espaço aéreo nasofaríngeo com o padrão facial, o dimorfismo sexual e a oclusão em 88 indivíduos, sendo 73 com maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle e 15 com oclusão normal. Os indivíduos apresentavam idade entre 11,0 e 14,11 anos sem histórico de tratamento ortodôntico. O padrão facial foi determinado pelas medidas Frankfurt-Mandibular Angle e o Índice de Altura Facial. As variáveis da região nasofaríngea, e os respectivos pontos de medição utilizados foram: espaço aéreo nasofaríngeo (pm-ad1 e pm-ad2), espessura dos tecidos moles da parede posterior da nasofaringe (ad1-ba e ad2-so), profundidade da nasofaringe esquelética (pm-ba e pm-so) e porcentagem do espaço aéreo nasofaríngeo (ER-ad1 e ER-ad2). Os resultados mostraram que quanto mais proeminente o padrão facial, maior são os valores da nasofaringe para os indivíduos com oclusão normal, e menores são estes para os indivíduos com maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle. Quanto ao dimorfismo sexual, somente a variável pm-so apresentou diferença estatisticamente significante (p  0,05) entre os grupos de indivíduos avaliados, sendo que a média para os indivíduos com oclusão normal do gênero masculino foi maior se comparada ao grupo de indivíduos com maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle do gênero feminino. Os valores da nasofaringe foram menores para indivíduos com maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle em comparação àqueles com oclusão normal.
Concluiu-se que há uma correlação das medidas do espaço aéreo nasofaríngeo com o padrão facial, dimorfismo sexual e oclusão nos indivíduos avaliados.
Pa025
Estudo morfofuncional do lábio superior em crianças respiradoras nasais ou bucais com maloclusão Classe II, divisão 1ª de Angle.
FRONZA, F.*, KOWALSKI, R. V., MICHELON, D., SHIMIZU, R., TANAKA, O. M.
CCBS - UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA. E-mail: fronza@ortodontista.com.br
A respiração bucal crônica pode causar adaptações de tecidos moles e estruturas esqueléticas adjacentes que possibilitam o surgimento da maloclusão. Neste estudo foi realizada uma avaliação morfofuncional da região medial superior do músculo orbicular da boca, investigando possíveis correlações com a respiração bucal. A amostra consistiu de 50 crianças entre seis e nove anos de idade, brasileiras, leucodermas, 25 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, com maloclusão de Classes II, divisão 1ª de Angle e com modos respiratórios predominantemente nasal ou bucal. A forma do lábio superior foi estudada em telerradiografias de perfil, utilizando-se mensurações lineares representativas da sua altura e espessura. A avaliação funcional consistiu na análise eletromiográfica com eletrodos de superfície, realizada durante a situação de repouso e em mais 21 movimentos lábio-mandibulares. Os dados coletados foram submetidos à estatística descritiva, teste t (Student) para amostras independentes e teste F para duas variâncias.
Os resultados revelaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos estudados em relação à forma do lábio superior, assim como para a função, não havendo correlação entre a morfologia e comportamento funcional da região medial, porção superior, do músculo orbicular da boca para toda a amostra avaliada, independentemente do modo respiratório. (Apoio financeiro: PUCPR.)
Pa026
Avaliação cefalométrica de pacientes orientados em posição natural da cabeça pré- e pós-expansão rápida da maxila
FREIRE-MAIA, B. A. V.*, MATOS, M. F. S., PAIVA, J. B., RINO NETO, J.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: belini@usp.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a eventual alteração na posição craniocervical de pacientes orientados na posição natural da cabeça (PNC), após o procedimento de expansão rápida da maxila (ERM) com aparelho tipo Biederman modificado. Utilizou-se telerradiografias em norma lateral, selecionadas do acervo de documentação da Clínica de Ortodontia Preventiva da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, de 20 pacientes, com idades entre 5 e 11 anos (média 9,0 anos), obtidas no início do tratamento e ao término da expansão da maxila. A partir dos cefalogramas pré- e pós-ERM foram obtidas as grandezas angulares craniovertical (SN.VER), craniocervical (OPT.SN e CVT.SN), cérvico-horizontal (OPT.HOR, CVT.HOR) e o ângulo da curvatura cervical (OPT.CVT). Após a análise estatística e a interpretação dos resultados obtidos, foi concluído que a posição da cabeça não apresentou alteração estatisticamente significativa, tanto em relação à linha vertical verdadeira (SN.VER) quanto à coluna cervical (OPT.SN e CVT.SN). Também não apresentaram alterações significativas: a inclinação da coluna cervical em relação à linha horizontal verdadeira (OPT.HOR e CVT.HOR) e a curvatura cervical (OPT.CVT). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os sexos quando comparadas as fases pré- e pós-ERM para as grandezas estudadas.
O método de obtenção de telerradiografias laterais em orientação natural da cabeça mostrou-se confiável e reproduzível na amostra estudada, mesmo na presença de intervenção ortodôntica-ortopédica entre as séries de radiografias.
Pa027
Avaliação comparativa das fases de maturação das vértebras cervicais em pacientes com Classe I e Classe II esqueléticos
GENEROSO, R.*, ARMOND, M., CASTILHO, J., URSI, W.
Clínica do Estágio de Ortodontia - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: generoso@varginha.com.br
A utilização do desenvolvimento das vértebras cervicais, como parâmetro para avaliar a fase de crescimento ósseo dos pacientes, tem sido cada vez mais aceita e estudada por profissionais da Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares. Embora já exista consenso entre diversos pesquisadores de sua eficácia, alguns aspectos desse parâmetro ainda provocam questionamentos. Neste trabalho o objetivo foi verificar se existem diferenças entre as fases de maturação das vértebras cervicais descritas por Lamparski (1972) e modificadas por Hassel & Farman (1995), entre pacientes apresentando Classes I e Classes II esqueléticas. Para tal, foram utilizadas 310 radiografias cefalométricas laterais, sendo 163 do sexo feminino e 147 do sexo masculino, de pacientes em início de tratamento ortodôntico ou ortopédico funcional, com idade variando dos sete aos 13 anos. Os resultados mostraram existir diferenças estatísticas significantes entre os pacientes com Classes I quando comparados à aqueles com Classes II esquelética na maioria dos grupos estudados.
Dessa forma concluímos que pacientes com Classes I esquelética apresentaram fases de maturação das vértebras cervicais mais avançadas para a mesma faixa etária.
Pa028
Estudo das dimensões dentoesqueléticas de indivíduos em crescimento com variações na altura facial inferior
ENOKI, C.*, MATSUMOTO, M. A. N.
Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: ceorto@forp.usp.br
Foram comparadas as dimensões dentoesqueléticas de oitenta indivíduos, portadores de maloclusão de Classes I, no período de crescimento puberal. A amostra foi dividida em 3 grupos: com altura facial inferior normal, diminuída e aumentada, utilizando-se a proporção facial sugerida por Wylie e Johnson (1952). As medidas dentoesqueléticas dos 3 grupos foram comparadas entre si e com as do padrão Bolton. Nas medidas esqueléticas angulares não houve diferenças na inclinação do plano mandibular. Nas medidas dentárias angulares, apenas os primeiros molares permanentes do grupo com terço facial diminuído mostraram diferenças significantes, indicando inclinação mesial acentuada. Nas medidas esqueléticas lineares, o comprimento mandibular foi significantemente maior no grupo com terço facial diminuído, com correlação positiva nos 3 grupos. As alturas dentoalveolares dos incisivos apresentaram correlação positiva com os 3 grupos em relação ao terço facial inferior. Houve diferenças significantes em relação ao padrão Bolton.
Conclusões: 1. comparando as medidas dos grupos com terço facial inferior normal, diminuído e aumentado, observou-se que houve diferenças significantes para as medidas PP-PM; 6sPP; 6iPM; Go-Pog; IsPPL e IiPML; 2. comparando as medidas dos grupos com terço facial inferior normal com as do padrão Bolton, houve diferenças nas medidas: SN-PM, Is-PP, ENA-Me e N-ENA, SN-PO, Ar-Go e Go-Pog; 3. três partes anatômicas foram responsáveis pela variação do terço facial inferior: Go-Pog, IsPPL e IiPML. 
Pa029
Estudo in vitro da degradação de força de cadeias elastoméricas
DEMARCHI, R. F.*, COTRIM-FERREIRA, F. A., SCAVONE, H. J., CALIXTO, A. C., SILVA, E. C. W.
Mestrado - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: amorimdemarchi@terra.com.br
Este trabalho avaliou a degradação de força e deformação permanente de cadeias elastoméricas de 5 marcas comerciais: Alastik C1 - 3M-Unitek, Elast-O-Link - Abzil-Lancer, Power Chain II - Ormco, Power Chain Generation II - Ormco e Tecnident. Em cada grupo foram utilizadas 7 amostras com 4 elos de cada marca comercial. Nos grupos I e II, as amostras foram alongadas 22 mm e no grupo III em 28 mm. Para simular o movimento dental, o alongamento das cadeias foi reduzido 0,25 mm por semana no grupo II. A deformação permanente foi avaliada medindo-se com paquímetro digital os comprimentos iniciais e finais das amostras. Nos 3 grupos, as cadeias ficaram imersas em água destilada a 37C por um período de 3 semanas, sendo retiradas deste banho apenas para medição das forças com dinamômetro. Os resultados demonstraram que os níveis iniciais de força são elevados e diminuem bruscamente nas primeiras 24 horas (28,9 a 44,6%). Posteriormente, passam a declinar de forma mais suave (5,5 a 9,4%). Com o aumento do alongamento inicial (grupos I e III), não se observou uma maior degradação de força das cadeias, porém isto ocorreu no grupo II, onde se incluiu o movimento dental simulado. 
Conclui-se que a deformação permanente ocorreu em todos os grupos e variou em função do alongamento inicial das amostras e das marcas estudadas. Comparando-se as diversas marcas comerciais, verificou-se que as cadeias Power Chain Generation II experimentaram a menor degradação de força e deformação permanente, enquanto que os espécimes da Tecnident geralmente exibiram as maiores alterações.
Pa030
Estudo cefalométrico comparativo da maxila e mandíbula entre indivíduos respiradores predominantemente nasais e bucais
DUTRA, E. H.*, MARUO, H., SAGA, A., THYS, D. G., IGNÁCIO, S. A.
CCBS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: elianedutra@yahoo.com
Este estudo tem por objetivo comparar a correlação entre a posição da maxila medida pelo ângulo SNA e o comprimento da maxila (Ar-A), e entre a posição da mandíbula medida pelo ângulo SNB e o comprimento da mandíbula (Ar-Gn), para verificar o tamanho efetivo e rotação da maxila e mandíbula, em indivíduos com maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle, respiradores predominantemente bucais e nasais. Foram utilizadas 65 telerradiografias cefalométricas em norma lateral, sendo 36 de indivíduos respiradores predominantemente nasais (grupo 1) e 29 de predominantemente bucais (grupo 2), obtidos do arquivo de documentação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Área de Concentração em Ortodontia da PUCPR. Os traçados foram feitos pelo método combinado, que consiste na associação dos métodos manual e computadorizado. Para a comparação de diferenças entre as médias obtidas para as variáveis analisadas nos dois grupos foi utilizado o teste t. Os resultados mostraram que os valores de SNA, SNB, Ar-A e Ar-Gn apresentam homogeneidade de variância em relação aos dois grupos, e o grupo 1 apresenta média estatisticamente igual ao grupo 2.
Esses resultados permitem concluir que não há diferença no tamanho ou posição da maxila entre os indivíduos respiradores predominantemente nasais e bucais, mas que a mandíbula nos indivíduos respiradores predominantemente bucais embora não apresentem diferença de tamanho, apresentam rotação no sentido horário em relação aos indivíduos respiradores predominantemente nasais.
Pa031
Análise eletromiográfica do músculo orbicular da boca em indivíduos com maloclusão Classe II divisão 1ª de Angle
VIANNA, M. S.*, CARIA, P. H. F.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: mvianna@rla01.pucpr.br
Objetivou-se analisar a relação entre a atividade eletromiográfica (EMG) da porção superior do músculo orbicular da boca e a maloclusão Classes II divisão 1ª em respiradores nasais (Grupo 1) e bucais (Grupo 2), tendo como parâmetro comparativo um grupo de indivíduos com oclusão normal (Grupo 3). Os sinais EMG foram captados por eletrodos de superfície durante o repouso e em 16 movimentos lábio-mandibulares. Os dados coletados foram analisados em dois momentos: no primeiro, o sinal EMG foi processado em RMS (V) e cada um dos movimentos foi avaliado separadamente; no segundo, o sinal EMG foi processado e normalizado pelo pico do valor EMG para avaliar a atividade muscular como um todo. Os resultados mostraram diferença estatisticamente significante entre os Grupos 1 e 2 nos movimentos sopro com as bochechas flácidas, afastamento das comissuras labiais e deglutição da saliva; entre os Grupos 1 e 3 nos movimentos sopro com as bochechas flácidas, apertamento posterior direito e esquerdo e deglutição da saliva; e entre os Grupos 2 e 3 durante o apertamento posterior direito e esquerdo. De acordo com o dado normalizado, os grupos com maloclusão apresentam um comportamento muscular similar, mas quando comparados com o grupo de oclusão normal, observou-se diferença estatisticamente significante entre eles, com valor médio maior para o Grupo 3.
Conclui-se que o modo respiratório não influenciou o comportamento muscular dos indivíduos com essa maloclusão e que os normo-oclusores apresentam lábios mais competentes que àqueles com maloclusão Classes II divisão 1ª. (Apoio: CAPES.)
Pa032
Avaliação mecânica do dispositivo ortodôntico Cherry Loop utilizado para verticalização dos dentes posteriores
AMBROSIO, A. R.*, SHIMIZU, R. H., SHIMIZU, I. A., LARA, F. A. F., NETTA, M. L. S. S.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: aldrieli@hotmail.com
A correção da maloclusão Classes II de Angle quando necessita de extrações dentárias, pode ser facilitada com as extrações dos primeiros pré-molares superiores e dos segundos pré-molares inferiores. No entanto, os primeiros molares permanentes inferiores geralmente encontram-se inclinados mesialmente, dificultando a protração dos mesmos. Dessa forma, se a mesialização for precedida pela verticalização desses dentes, torna-se mais fácil. Neste sentido, foi desenvolvido pela Charles H. Tweed International Foundation for Orthodontic Research, o dispositivo ortodôntico Cherry Loop que, de uma maneira bastante eficaz, verticaliza o dente a ser mesializado. O presente trabalho objetivou: definir o desempenho mecânico dos dispositivos (força, momento, proporção M/F e C/D) quando ativados de 0 mm a 2,0 mm e verificar se há diferenças estatisticamente significantes nos sistemas de forças gerados. Os resultados foram analisados estatisticamente por meio da análise de variância, seguida do teste de Tukey para classificação das médias. Foram expressos em média  desvio padrão e considerados estatisticamente significantes para p < -0,05. 
A partir da avaliação dos resultados pôde-se concluir que: quando o dispositivo ortodôntico Cherry Loop foi ativado 1,5 mm e pré-ativado 15 graus (Tweed Foundation), gerou elevadas magnitudes de momento e de força, proporcionando uma baixa proporção M/F e um movimento por inclinação descontrolada; quando o Cherry Loop foi somente pré-ativado 15 graus, gerou apenas momento, favorecendo o movimento radicular e, conseqüentemente, a verticalização do dente.
Pa033
Avaliação da resistência ao cisalhamento de bráquetes reciclados por jato óxido de alumínio (90 e 50 micrômetros)
TAVARES, S. W.*, CONSANI, S., NOUER, D. F., MAGNANI, M. B. B. A., PEREIRA NETO, J. S.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: stenyo@ig.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a resistência ao cisalhamento de bráquetes reciclados com jato de óxido de alumínio de tamanhos diferentes de partículas. Foram utilizados 30 pré-molares humanos, extraídos com finalidade ortodôntica, nos quais foram feitas a colagem de bráquetes (Dental Morelli S2C-03Z) com resina composta quimicamente ativada (Concise Ortodôntico). Os dentes foram separados em 3 grupos de 10 unidades. No grupo I (controle), os bráquetes foram colados de acordo com a técnica de rotina, após condicionamento ácido do esmalte. Nos grupos II e III, os bráquetes foram recolados após reciclagem, respectivamente por jateamento de óxido de alumínio 90 micrômetros e 50 micrômetros. Os testes de cisalhamento foram efetuados numa máquina Instron, com velocidade de 0,5 mm/minuto e os resultados submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%).
Não houve diferença estatística significante entre bráquetes reciclados através do óxido de alumínio e grupo controle. Não houve diferença estatisticamente significante entre os bráquetes reciclados com jato de óxido de alumínio de 90 e 50 micrômetros.
Pa034
Alterações no perfil tegumentar induzidas pelo aparelho Herbst no tratamento das más-oclusões de Classe II, 1ª divisão
REGO, M. V. N. N.*, THIESEN, G., MARCHIORO, E. M., SILVA FILHO, O. G., GLOCK, L.
Odontologia Preventiva e Social - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: mvnn@ig.com.br
As características tegumentares das más-oclusões de Classes II 1ª divisão por deficiência mandibular envolvem um alto grau de convexidade facial, ângulo nasolabial normal ou diminuído, ângulo mentolabial diminuído e linha queixo-pescoço diminuída. O aparelho Herbst visa diminuir a convexidade facial por meio de um estímulo no crescimento mandibular e algum efeito restritivo no crescimento maxilar, associado a certo grau de compensação dentoalveolar. Sendo assim, o presente estudo teve o objetivo de avaliar as alterações induzidas pelo aparelho Herbst no perfil tegumentar de 22 pacientes portadores de má-oclusão de Classes II esquelética, com idade média de 9,01 anos, no período intertransitório da dentadura mista e estágio pré-puberal. Para tal avaliação utilizou-se telerradiografias de perfil obtidas em três tempos distintos: T1- inicial, T2- logo após a remoção do aparelho, T3- 2 anos após o final do tratamento. O grupo controle envolveu 105 indivíduos com má-oclusão de Classes II esquelética, não tratados ortodonticamente, pareados quanto à idade óssea e idade cronológica. O tratamento estatístico foi realizado por meio da análise de variância, complementada pelo teste de comparações múltiplas de Tukey e teste t de Student, ao nível de significância de 5%.
Os resultados evidenciaram uma redução no ângulo de convexidade facial, aumento no ângulo nasolabial, aumento na projeção do lábio inferior e do pogônio mole e um aumento na altura facial anterior inferior. Após 2 anos de contenção, houve uma leve tendência de recidiva das alterações no perfil mole, no entanto, esta não foi estatisticamente significante.
Pa035
Avaliação fotográfica das proporções faciais verticais em adultos jovens brasileiros leucodermas
GANDOLFI-GONÇALVES, A. P.*, MARTINS, D. R., SCAVONE, H. J., TREVISI, R., SILVA, W. Z.
Mestrado - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: anapaulagandolfi@ig.com.br
Este estudo propõe-se a: 1) determinar as médias para as proporções verticais entre os terços faciais médio e inferior e 2) avaliar seu dimorfismo sexual. A amostra englobou as fotos do perfil facial de 60 adultos brasileiros leucodermas (30 de cada sexo), dos 22 aos 30 anos de idade, com oclusão satisfatória, não tratados ortodonticamente e com harmonia facial. A metodologia envolveu a obtenção de fotos padronizadas respeitando a posição natural da cabeça, seguindo-se a transferência das imagens para o computador e sua análise pelo Programa Radiocef 2.0, permitindo a obtenção das alturas faciais: total (N’-Me’), nasal (N’-Sn), do terço inferior (Sn-Me’), labial superior (Sn-Es), labial inferior (Es-Sm), mentoniana (Sm-Me’) e altura conjunta do lábio inferior e mento (Es-Me’). Em seguida, calcularam-se os índices de proporcionalidade vertical entre estas regiões faciais com a altura facial total (N’-Me’). Para a análise estatística empregou-se o teste t de Student (p < 0,05)
Verificou-se ausência de dimorfismo sexual significante para as proporções faciais N’-Sn/N’-Me’, Es-Sm/N’-Me’ e Es-Me’/N’-Me’, apresentando, respectivamente, as seguintes médias para a amostra total, 43,76% (d.p. = 2,7), 14,80% (d.p. = 1,3) e 38,91% (d.p. = 3,9). Por sua vez, observou-se dimorfismo sexual significante para as proporções Sn-Es/N’-Me’, Sm-Me’/N’-Me’ e Sn-Me’/N’-Me’, sendo que o sexo masculino exibiu médias de, respectivamente, 16,24% (d.p. = 2,1), 25,2% (d.p. = 2,3) e 56,2% (d.p. = 2,6), enquanto que o feminino revelou médias de 17,65% (d.p. = 1,6), 23,81% (d.p = 1,8) e 55,48% (d.p. = 5,4).
Pa036
Estudo da relação entre o crescimento mandibular e o crescimento estatural em indivíduos com má-oclusão de Classe II
THIESEN, G.*, REGO, M. V. N. N., LIMA, E. M. S., BRAGA, C. P., GLOCK, L.
Odontologia Preventiva e Social - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: guithiesen@hotmail.com
O crescimento corporal do adolescente e sua relação com a aceleração do crescimento do complexo craniofacial constituem assunto de enorme interesse para o ortodontista, uma vez que a instituição de uma terapia que vise controlar o desenvolvimento dos ossos maxilares é baseada no estudo da idade esquelética do paciente e sua conseqüente maturação somática. Este estudo objetivou assim avaliar a correlação existente entre o crescimento estatural e o crescimento mandibular em 30 indivíduos canadenses com má-oclusão de Classes II esquelética, não tratados ortodonticamente, acompanhados longitudinalmente junto ao Burlington Growth Study - Canadá. As documentações seriadas foram obtidas aos 6, 9, 12, 14 e 16 anos de idade cronológica, constando de telerradiografias de perfil e fichas clínicas com dados cadastrais. No tratamento estatístico dos dados obtidos, utilizou-se o teste não-paramétrico de Friedman, ao nível de significância de 1%, a fim de identificar o período de maior velocidade de crescimento para cada uma das medidas analisadas. Foi também realizado o teste de correlação de Pearson, no intuito de verificar a existência de correlação entre o crescimento estatural dos indivíduos e o crescimento mandibular.
Os resultados indicaram que o pico de crescimento estatural, bem como o maior incremento médio da maioria das medidas mandibulares avaliadas, ocorreu, para o gênero feminino, no período entre 9 e 12 anos, e para o gênero masculino, entre 12 e 14 anos. Além disso, foi verificado que, dentre todas as medidas analisadas, a velocidade de incremento no comprimento da mandíbula (Ar-Gn e Co-Gn) demonstrou a correlação mais consistente (r > 0,7) com a velocidade média de crescimento em altura destes indivíduos.
Pa037
Avaliação matemática das forças resultantes intrusivas durante a tração ortodôntica do canino superior impactado
LINO, A. B. F. P.*
Odontologia - UNIVERSIDADE IBIRAPUERA. E-mail: alaelfilho@uol.com.br
A presente avaliação visa demonstrar matematicamente o método ortodôntico de tração do canino superior impactado que gere menores forças intrusivas nos elementos de apoio a este movimento. Para a pesquisa utilizou-se um programa de análise estrutural baseado no método matemático dos elementos finitos denominado CADRE-PRO versão 3.3 número de série 3311-621936-00258. Foram digitalizados quatro tipos de arcos ortodônticos com fios de secção transversal redonda sendo um arco simples de aço inoxidável, um arco simples de níquel-titânio, um arco md3 de aço inoxidável e um arco md3 esquerda + md2 + m4 direita de aço inoxidável. Em cada arco foi aplicada uma força de 42 gramas na região do canino superior esquerdo. Após as ativações em cada um arcos verificou-se que o arco simples de aço inoxidável apresentou a maior média de forças resultantes intrusivas nos elementos de apoio gerando uma resposta de 149,53 gramas. A segunda maior média de forças resultantes foi verificada no arco simples de níquel-titânio, foi verificada uma resposta de 92,19 gramas. A terceira média foi verificada no arco md3 de aço inoxidável que gerou uma média de força resultante intrusiva de 32,55 gramas. O arco md3 direita + md2 + m4 esquerda apresentou uma força resultante intrusiva negativa nos elementos de apoio à tração do canino superior impactado de 48,85 gramas.
Esta avaliação conclui que o melhor método para tração do canino impactado é aquela realizada com o arco md3 + md2 + m4 devido a tendência extrusiva das forças resultantes nos elementos de apoio. (Avaliação realizada com recursos próprios.)
Pa038
Análise fotográfica dos ângulos nasolabial e da convexidade facial em indivíduos com maloclusão Classe II divisão 1ª
KREIA, T. B.*, BEZERRA, J. G. B., FONTE, P. P., CADENA, S. M. D., TANAKA, O.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: skreia@terra.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar se os ângulos de convexidade facial e nasolabial caracterizam o comprometimento do perfil facial tegumentar dos indivíduos com maloclusão Classes II divisão 1ª e Classes II esquelética. A amostra constou de fotografias extrabucais em norma lateral de 30 indivíduos (idades de 12 a 16 anos) não tratados ortodonticamente, nas quais foram traçados, por um único operador, os pontos: glabela tegumentar (Gl’), subnasal (Sn) e pogônio tegumentar (Pog’), para a obtenção do ângulo da convexidade facial, e as linhas: Sn-Co (base inferior do nariz) e Sn-Ls (lábio superior), para o ângulo nasolabial. Obteve-se um ângulo de convexidade facial médio de 18,4 (63% da amostra apresentando perfil convexo), que demonstrou uma diferença estatisticamente significante (p < ou = 0,05) para o valor médio normal de 12. O ângulo nasolabial médio encontrado de 99,5 não diferiu, estatisticamente, do valor normal de 100.
O ângulo de convexidade facial foi efetivo em caracterizar o comprometimento do perfil facial tegumentar dos indivíduos com maloclusão Classes II divisão 1ª de Angle, enquanto no nasolabial não foi possível tal caracterização.
Pa039
Estudo fotográfico das proporções faciais verticais de jovens nipo-brasileiros, de 18 a 30 anos de idade
NAGAO, C. Y.*, SCAVONE, H. J., VELLINI-FERREIRA, F., GUIMARÃES, L. C., TREVISAN, H. J.
Pós-Graduação em Odontologia - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: cynagao@uol.com.br
Este estudo propõe-se a determinar os valores médios para as proporções verticais do perfil facial tegumentar em adultos nipo-brasileiros e analisar o possível dimorfismo sexual. A amostra englobou fotografias faciais, frontais e laterais, de 60 adultos nipo-brasileiros (30 de cada sexo), com 18 a 30 anos, oclusão satisfatória, harmonia facial e não tratados ortodonticamente. As fotografias foram escaneadas, transferidas para um computador e analisadas com o Programa Radiocef 2000. As seguintes alturas faciais foram mensuradas: terço médio (Coe-Sn), lábio superior (Sn-Es), lábio inferior (Es-Sm), mento (Sm-Me’), lábio inferior e mento (Es-Me’) e terço facial inferior (Sn-Me’). Em seguida, foram calculados os índices percentuais de proporcionalidade entre estas dimensões em relação à altura facial total (Coe-Me’). Para a análise estatística utilizou-se o teste t de Student (p < 0,05).
Constatou-se ausência de dimorfismo sexual significante para todas as proporções verticais avaliadas, excetuando-se apenas o índice entre a altura do lábio inferior e do mento em relação à altura facial total (Es-Me’/Coe-Me’). Para esta última, observaram-se valores médios de 41,87% (dp = 3,2) para o sexo masculino e de 40,4% (dp = 1,8) para o feminino. Para as demais proporções, devido à ausência de dimorfismo, foram determinados os índices médios para a amostra total, sem distinção quanto ao sexo, revelando: 38,73% (dp = 2,9) para Coe-Sn/Coe-Me’; 20,14% (dp = 1,8) para Sn-Es/Coe-Me’; 15,44% (dp = 2,0) para Es-Sm/Coe-Me’; 25,69% (dp = 2,5) para Sm-Me’/Coe-Me’e de 61,27% (dp = 3,0) para Sn-Me’/Coe-Me’.
Pa040
Estudo comparativo de dois métodos para a obtenção de algumas medidas cefalométricas angulares
SANTOS, S. H. D.*, MORAES, L. C.
Biopatologia Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: santos.sh@uol.com.br
A radiografia cefalométrica têm importância fundamental no estudo do crescimento e desenvolvimento do complexo craniofacial. A maior dificuldade está na obtenção de referenciais cefalométricos fáceis de determinar, estáveis e reproduzíveis. Com base nisto, a proposta desta pesquisa, é determinar o grau de confiabilidade de um novo ponto cefalométrico, descrito pelo autor Andrade (1998) que é o ponto St, obtido pelo cruzamento das linhas tangentes à sela túrcica: abscissa, linha que parte do ponto N e tangencia inferiormente a sela; e ordenada, linha perpendicular à abscissa tangencia a sela por distal. Para isto, 31 radiografias de arquivo foram utilizadas e marcados previamente os pontos N, A, B, Gn. Esta amostra foi analisada por cinco observadores, que marcaram os pontos S e St. Posteriormente foram lidos os ângulos SNA, SNB e NSGn; StNA, StNB e NStGn. Baseado na análise estatística dos dados obtidos, foi possível concluir que houve maior variação nos ângulos obtidos pelo método S, enquanto aqueles obtidos pelo método St, mostrou-se mais estável, revelando um maior grau de confiabilidade neste novo referencial cefalométrico.
Novo referencial cefalométrico, St, revelou maior grau de estabilidade e confiabilidade quando comparado ao ponto S.
Pa041
Estudo comparativo da inclinação do plano palatino entre indivíduos respiradores predominantemente nasais e bucais
MARUO, H.*, SAGA, A., DUTRA, E. H., FRAZON, N. N.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: maruo@rla01.pucpr.br
No estudo das características dos indivíduos respiradores bucais, vários mostram divergências sobre a alteração da proporção da altura facial posterior com a anterior. Na hipótese de que esta divergência poderia estar relacionada com os diferentes métodos de medição, este trabalho tem por objetivo comparar a inclinação do plano palatino em 65 telerradiografias cefalométricas em norma lateral, sendo 36 de indivíduos respiradores predominantemente nasais (grupo 1) e 29 de predominantemente bucais (grupo 2), obtidas do arquivo de documentação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Área de Concentração em Ortodontia da PUCPR. Os traçados foram feitos pelo método combinado, que consiste na associação dos métodos manual e computadorizado. Para a comparação de diferenças entre as médias obtidas para as variáveis analisadas nos dois grupos foi utilizado o teste t. Os resultados mostraram que os valores dos ângulos PP-SN e PP-PHF apresentam homogeneidade de variância em relação aos dois grupos, e o grupo 1 apresenta média estatisticamente igual ao grupo 2. No entanto, o ângulo PP-PM que apresenta homogeneidade de variância em relação aos dois grupos, apresenta as médias do grupo 1 estatisticamente menor que as do grupo 2.
Esses resultados permitem concluir que não há diferença na inclinação do plano palatino entre os indivíduos respiradores predominantemente nasais e bucais, mas que a mandíbula nos indivíduos respiradores predominantemente bucais apresenta rotação no sentido horário em relação aos indivíduos respiradores predominantemente nasais.
Pa042
Estudo do sistema de forças da alça “shoe horn vertical loop” para mesialização dos dentes posteriores em Ortodontia
SHIMIZU, R. H.*, SHIMIZU, I. A., STASZAK, K. R., FRONZA, F., AMBRÓSIO, A. R.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: shimizu@rla01.pucpr.br
Para alguns autores, durante a correção da maloclusão Classes II o fechamento de espaço ocorre mais facilmente quando são extraídos os primeiros pré-molares superiores e os segundos pré-molares inferiores, uma vez que propicia a mesialização dos primeiros molares inferiores permanentes. Assim, objetivou-se com este trabalho: definir o sistema de forças do dispositivo “shoe horn vertical loop” e avaliar a eficácia das intensidades de ativação e pré-ativação preconizadas pela Charles H. Tweed International Foundation for Orthodontic Research. Foram testadas 12 alças ortodônticas construídas com fios de aço inoxidável .019” x .025”, da marca comercial Unitek, que se apresentavam com 6,0 mm de altura por 2,5 mm de diâmetro externo. O ensaio mecânico foi realizado utilizando-se um transdutor de momentos acoplado a um módulo indicador digital para extensometria e adaptado à máquina de ensaio Instron. Os resultados foram analisados estatisticamente por meio da análise de variância, seguida do teste de Tukey para classificação das médias. Foram expressos em média  desvio padrão e considerados estatisticamente significantes para p < –0,05.
Assim, parece lícito concluir que: o dispositivo “shoe horn vertical loop”, quando ativado 1,0 mm (de acordo com a preconização da Tweed Foundation), gerou uma baixa proporção M/F, proporcionando apenas o movimento por inclinação descontrolada e uma alta proporção C/D, caracterizando dessa maneira uma força pesada durante sua ativação.
Pa043
Estudo comparativo entre medidas obtidas em modelos ortodônticos digitais em 3D e modelos ortodônticos de gesso
MATTAR NETO, A.*, VALDRIGHI, H. C., VEDOVELLO, S. A. S.
Pós-Graduação - FACULDADES DA FUNDAÇÃO HERMÍNIO HOMETTO. E-mail: alemattar@uol.com.br
A análise do modelo de estudo é uma avaliação tridimensional dos arcos dentários maxilar, mandibular e da relação oclusal. Os modelos de estudo com recurso de visualização 3D, permitem a avaliação da oclusão em todos os planos, além de permitir análises que dispensam o uso de compassos, réguas e paquímetros. Diante do exposto, o presente trabalho destinou-se a realizar uma análise comparativa entre medidas obtidas em modelos de gesso e modelos digitais, avaliando o grau de confiabilidade deste último para o estudo de diagnóstico e planejamento ortodôntico. A pesquisa confrontou seis medidas ortodônticas, sendo quatro delas relacionadas ao plano transversal e as demais aos planos horizontal e vertical. O trabalho utilizou-se de dois operadores para uma amostra de 15 pares de modelos físicos e 15 digitais. As medições em modelos físicos foram realizadas às expensas de um paquímetro digital (acuidade de 0,01 mm), enquanto nos modelos digitais, utilizou-se o software da OrthoCad (empresa norte-americana de digitalização de modelos). Cada operador repetiu três vezes cada uma das medidas, com intervalo de dez dias, no sentido de minimizar-se erros por vícios operacionais. O estudo estatístico da pesquisa exibiu resultados demonstrando que o método digital apresentou-se menos preciso, quando da avaliação de uma mesma amostra.
No entanto, concluiu-se pelo teste t pareado, que as diferenças entre as médias finais não apresentaram significância clínica, comprovando a confiabilidade dos modelos digitais para aplicação nas mais variadas especialidades odontológicas. 
Pa044
Estudo comparativo entre respiradores predominantemente nasais e bucais na maloclusão Classe II, divisão 1ª de Angle
SAGA, A.*, MARUO, H., TANAKA, O., SOUZA, P. H. C.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: armandoy@terra.com.br
Em uma amostra de indivíduos com maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle, verificou-se a prevalência do modo respiratório, a prevalência de respiradores predominantemente nasais (RPN) e bucais (RPB) em cada tipo facial (braqui-, meso- e dolicofacial) e comparou-se a morfologia craniofacial entre RPN e RPB nos diferentes tipos faciais. A divisão nos tipos faciais foi realizada segundo parâmetros cefalométricos. Cada grupo facial foi subdividido em subgrupos de acordo com o modo respiratório, totalizando 6 subgrupos. Os resultados demonstraram que a prevalência de RPN foi de 54,55% e de RPB, 45,45%. Entre os RPN, 23,33% foram classificados como braquifaciais, 60,00% como mesofaciais e 16,66% como dolicofaciais. Entre os RPB, 12,00% foram classificados como braquifaciais, 48,00% como mesofaciais e 40,00% como dolicofaciais. A comparação entre 6 subgrupos mostrou diferença estatisticamente significante para as grandezas cefalométricas FMA, FMIA, IMPA, SNA, SNB, ANB, ângulo Z, AFP, AFA e IAF. Entretanto, de modo geral, não foram verificadas diferenças entre os subgrupos de mesmo tipo facial.
Concluiu-se que: houve maior prevalência de RPN que RPB; não existe relação entre o modo respiratório e a maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle; o tipo facial mais prevalente foi o mesofacial; os RPB apresentam tendência a características mais verticais da face; para se determinar a relação entre o modo respiratório nos diferentes tipos faciais, a amostra não deve ser obtida por critérios epidemiológicos, mas de maneira sistemática com número estatisticamente representativo de indivíduos.
Pa045
Alterações cefalométricas em indivíduos com maloclusão de Classe III, submetidos ao tratamento ortodôntico-cirúrgico
GONÇALVES, F. A.*, MAGNANI, M. B. B. A., NOUER, D. F., PEREIRA NETO, J. S.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: dani.nando@ig.com.br
As maloclusões de Classes III esqueléticas apresentam como característica determinante o mau relacionamento entre as bases ósseas, podendo ser em função de uma deficiência maxilar, um excesso de crescimento mandibular, ou uma combinação de ambos, sendo indicado como tratamento a cirurgia ortognática. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as alterações cefalométricas decorrentes do tratamento ortodôntico-cirúrgico, em pacientes dolicofaciais, com maloclusão de Classes III esquelética. A amostra constou de 24 telerradiografias da cabeça em norma lateral de 12 indivíduos brasileiros leucodermas, com média de idade de 27,2 anos, obtidas antes da cirurgia e no mínimo um ano após a cirurgia. Cada radiografia foi traçada três vezes, considerando os valores médios para cada grandeza cefalométrica. Os resultados demonstraram significância estatística ao teste t de Student (p < 0,05) e Wilcoxon pareado (p < 0,05) nos dois momentos avaliados, para FMA, com uma diferença de –3,01 graus, FMIA com 4,58, Pl. Ocl. com –1,03, SNA com 3,54, ANB com 4,36, SNGoGn com –3,17, SNGn com –2,07, ângulo goníaco com –2,75; AO-BO com 7,05 mm, AFA com –3,68 mm, AFP com 0,46 mm, LS com –2,32 mm, comp. da mandíbula com –2,15 mm, comprimento da maxila com 2,86 mm, e o IAF com diferença de 0,036. 
Com isto, concluímos que, o tratamento cirúrgico foi essencial para o melhor relacionamento da maxila com a mandíbula, e melhora da estética facial, muito embora a maioria dos valores das grandezas cefalométricas obtidos após a correção cirúrgica, tenham valores característicos da maloclusão de Classes III.
Pa046
Remoção da placa bacteriana em pacientes com aparelho ortodôntico
NORONHA, M. P.*, CAPELLI JÚNIOR, J., FISCHER, R. G., ZANATTA, F. B.
Odontologia Preventiva e Comunitária - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: ma_noronha@hotmail.com
O objetivo dessa pesquisa foi comparar o controle químico-mecânico da placa bacteriana em pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico, ao utilizarem um dentifrício contendo o antimicrobiano triclosan (dentifrício teste) e um dentifrício controle (sem esse antimicrobiano) associados à escovação. Foram selecionados, aleatoriamente, 13 pacientes com idades variando de 16 a 20 anos, sendo orientados e supervisionados na escovação. Os pacientes foram divididos em 2 grupos: o grupo 1 utilizou, durante 3 meses a pasta teste e o grupo 2 um dentifrício controle, ao final deste período, os pacientes iniciaram a 2ª fase do projeto, na qual os dentifrícios usados foram invertidos. Durante a pesquisa, foram realizadas 5 avaliações dos índices gengival e de placa de Löe e Silness, sendo a primeira, antes das instruções de higiene oral, as demais avaliações foram feitas nos seguintes períodos: 1, 3, 4 e 6 meses após o início da pesquisa. Os achados foram processados e analisados através do teste estatístico paramétrico t de Student. Os resultados apontam que houve uma diminuição clinicamente perceptível nos índices de placa e gengival mas que não foi estatisticamente significativa para o grupo teste.
Conclui-se que: houve uma diminuição clinicamente perceptível dos índices de placa e gengival, mas não encontramos diferenças estatisticamente significativas nos índices de placa e gengival ao compararmos os dentifrícios controle e teste utilizados (p = 0,93 e p = 0,70, respectivamente) ou seja, a pasta teste não se mostrou mais efetiva na redução dos índices de placa e gengival.
Pa047
A influência da respiração no padrão craniofacial e na morfologia mandibular
ANDRADE, E. M. F.*, COTRIM-FERREIRA, F. A., SCAVONE, H. J., RODRIGUES, A., GUIMARÃES JÚNIOR, C.
Mestrado - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: ednaramfa@hotmail.com
Este estudo objetivou avaliar a possível influência da respiração no padrão facial e na morfologia mandibular humana, representada pelas proporções entre o comprimento do corpo e a altura do ramo mandibular (Go-Gn/Co-Go) e da altura em relação à largura da sínfise mandibular (v/h). A amostra englobou 89 telerradiografias cefalométricas em norma lateral referentes a jovens brasileiros leucodermas, de ambos os sexos, na faixa etária de 8 a 13 anos, sendo 44 respiradores bucais (Grupo 1) e 45 nasais (Grupo 2). O método cefalométrico abrangeu a análise dos ângulos NS.Gn, NS.GoMe, FMA e Ba.Ptm.Gn, referentes ao padrão facial, juntamente com a medida linear AFAI (altura facial ântero-inferior) e das proporções Go-Gn/Co-Go e v/h. Após a aplicação do teste t de Student (p < 0,05) verificou-se que a AFAI apresentou um valor médio significantemente maior para os respiradores bucais (68,7 mm  5,9) em relação aos nasais (66,1 mm  5,2). Todavia, as demais variáveis analisadas não evidenciaram diferenças significantes entre os dois grupos analisados.
Concluiu-se que os jovens com respiração bucal, quando comparados aos respiradores nasais, geralmente evidenciaram uma maior altura facial ântero-inferior (AFAI), que é uma das variáveis do padrão facial. Contudo, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os respiradores bucais e nasais em relação às proporções Go-Gn/Co-Go e v/h, que representaram, nesta pesquisa, a morfologia mandibular.
Pa048
Má-oclusão: impacto estético e auto-estima em adolescentes
MARQUES, L. S.*, PAIVA, S. M., PORDEUS, I. A.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: lsmarques21@hotmail.com
A má-oclusão pode prejudicar a interação social e o bem-estar psicológico dos indivíduos acometidos. O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre a severidade da má-oclusão e impacto estético na performance diária e auto-estima em 111 adolescentes, com idades entre 10 e 14 anos, estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte - MG. A severidade da má-oclusão foi avaliada através do Índice Estético Dental (IED), o impacto estético, através de um questionário aplicado em forma de entrevista (Oral Impact on Daily Performances - OIDP) e a auto-estima, através da Escala de Auto-avaliação Negativa Global (GSE). Os participantes e seus responsáveis assinaram um termo de consentimento para participação na pesquisa. Os dados foram analisados no programa Epi Info 6.04, através do teste qui-quadrado (p < 0,05). Dentre os 111 adolescentes, 49,5% apresentaram-se sem anormalidade ou com más-oclusões leves, 28% com más-oclusões moderadas, 9% com más-oclusões severas e 13,5% com más-oclusões muito severas. A associação entre a severidade da má-oclusão e o impacto estético foi altamente significativa (p = 0,000). Dentre os adolescentes com má-oclusão severa e muito severa, 40% apresentaram impacto estético na performance diária nos últimos seis meses. Não foi observada associação significativa entre severidade da má-oclusão e auto-estima (p > 0,05).
As más-oclusões severas e muito severas causaram impacto estético e afetaram a qualidade de vida dos adolescentes. Entretanto, adolescentes acometidos por essas más-oclusões não apresentaram, significativamente, baixa auto-estima. 
Pa049
Estudo morfofuncional do músculo orbicular da boca em indivíduos com oclusão normal e maloclusão Classe II, divisão 1ª
WEBBER, G.*, SHIMIZU, R. H., CAMARGO, E. S., LIMA, A. A. S., GUARIZA FILHO, O.
Mestrado - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: greicew@hotmail.com
O propósito deste estudo foi o de realizar uma avaliação morfofuncional do segmento medial superior do músculo orbicular da boca e verificar se existe alguma relação de tais características com a oclusão ou com o modo respiratório predominante dos indivíduos. A amostra foi composta por 58 indivíduos entre 11 anos e 14 anos e 11 meses de idade, leucodermas, dos gêneros masculino e feminino, com oclusão normal e maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle, e modos respiratórios predominantemente nasal e bucal. A morfologia do lábio superior foi avaliada em telerradiografias de perfil, por meio de mensurações lineares representativas da sua altura e da sua espessura. Já a avaliação funcional foi realizada por meio de análise eletromiográfica, utilizando-se eletrodos de superfície durante a situação de repouso e em mais 21 movimentos lábio-mandibulares. Os dados coletados foram submetidos à análise estatística de variância e ao teste de Kruskal-Wallis.
Em função da metodologia empregada e dos resultados obtidos, concluiu-se que: para o movimento de sopro com as bochechas flácidas, os indivíduos com modo respiratório predominantemente bucal apresentaram maiores atividades do que aqueles com modo respiratório predominantemente nasal; no movimento de apertamento posterior esquerdo, os indivíduos com oclusão normal apresentaram maiores atividades do que aqueles com maloclusão Classes II, divisão 1ª de Angle; não houve diferença na espessura e na altura do lábio superior para nenhum grupo avaliado; não foram encontradas relações entre a espessura e a altura do lábio superior e a atividade muscular da região medial superior do músculo orbicular da boca para nenhum grupo avaliado.
Pa050
Alterações verticais decorrentes da interceptação da Classe II com o aparelho Bionator
CAVALCANTI, C. T.*, HENRIQUES, J. F. C., HENRIQUES, R. P.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: celsomanaus@yahoo.com
Avaliou as alterações faciais verticais decorrentes do tratamento ortopédico funcional da má-oclusão de Classes II, 1ª divisão com o aparelho Bionator. Foram utilizados três grupos, um experimental, constituído por pacientes que apresentavam má-oclusão de Classes II, 1ª divisão tratados com o aparelho Bionator (Grupo 1), e outros dois classificados como grupos controles, não tratados, constituído por jovens com má-oclusão de Classes II, 1ª divisão (Grupo 2) e por jovens que apresentavam uma oclusão aceitável para os padrões estéticos e funcionais (Grupo 3). Todos os grupos apresentaram 24 pacientes com idades iniciais compatíveis (média: 10 anos e 1 mês), acompanhados por um período de tempo semelhante (média: 1 ano e 7 meses). Analisou as alturas faciais, também observou as extrusões dos dentes posteriores e rotações dos planos faciais. Os valores obtidos pela avaliação cefalométrica foram analisados estatisticamente. Os resultados demonstraram que houve um aumento significante da altura facial ântero-inferior (AFAI) apenas para o Grupo 1. As proporções faciais relacionadas com esta variável (AFAI/AFAS e AFAS/AFA), portanto, também denotaram alterações estatisticamente significantes. Não houve diferença entre os gêneros para os grupos estudados.
O aparelho Bionator para o tratamento da Classes II, promove um aumento da altura facial ântero-inferior com rotação horária do plano oclusal. Esta terapia reestabelece uma correlação de desenvolvimento das alturas faciais com a extrusão dos dentes posteriores existente apenas em pacientes com boa oclusão. (Fomento: CAPES.)
Pa051
Análise eletromiográfica dos músculos temporal e masseter no tratamento ortopédico funcional da maloclusão Classe II
SANTOS, G. T. M.*, VITTI, M., SANTOS, P. R. M., ORSI, I. A., REGALO, S. C. H., MATTOS, M. G. C., SEMPRINI, M.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: glaura@forp.usp.br
O objetivo desse estudo foi investigar a atividade eletromiográfica (EMG) dos músculos temporal e masseter em portadores de maloclusão Classes II de Angle, durante tratamento ortopédico funcional com a técnica reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares (RDFM). Foram analisados dez pacientes com dentição mista, na faixa etária de 6 a 12 anos (média 8,6). Os registros EMG foram executados no início (T1), após seis meses (T2) e doze meses de tratamento (T3). Eletrodos bipolares de superfície eram posicionados bilateralmente na porção anterior do músculo temporal (TA) e média do músculo masseter (MM). O eletromiógrafo (K6-I, Myo-tronics) registrava a atividade muscular nas condições experimentais: posição de repouso; apertamento em máxima intercuspidação habitual (AMIH); apertamento molar bilateral com algodão (AMBA); apertamento máximo com aparelho (AAPA) e mastigação habitual com hiperbolóide (MH). As atividades médias dos músculos (em V) foram analisadas estatisticamente pela análise de variância e teste complementar de Tukey. Na posição de repouso não houve diferença significante entre os músculos (TA = 2,7 e MM = 2,4), entretanto houve entre os tempos [p < 0,01 (T1) 3,17 = (T3) 2,60 diferentes de (T2) 1,95]. As condições de AMIH (91,3), AMBA (84,8) e AAPA (83,1) foram semelhantes estatisticamente (p > 0,01), porém diferiram da MH (53,7; p < 0,01). Houve diferença estatística entre os tempos [p < 0,01; (T1) 70,0; (T2) 78,2 e (T3) 86,5] e músculos (MM 92,7 e TA 63,7).
Concluiu-se que as alterações na atividade muscular durante a terapia demonstraram o efeito funcional da RDFM.
Pa052
Terapia endodôntica associada ao hidróxido de cálcio: avaliação microbiológica pela técnica do “checkerboard”
SOUZA, C. A. S.*, SOUTO, R. M., TELES, R. P., COLOMBO, A. P. V.
Microbiologia Médica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: soso@osite.com.br
O presente estudo determinou a microbiota endodôntica predominante de casos de necrose pulpar, bem como o efeito do hidróxido de cálcio nestes microrganismos através da técnica do “checkerboard DNA-DNA hybridization”. Terapia endodôntica convencional combinada ao hidróxido de cálcio como medicação intracanal foi realizada em 12 pacientes apresentando dentes unirradiculares com necrose pulpar e lesão periapical evidenciada radiograficamente. Amostras dos canais radiculares foram coletadas com cones de papel estéreis pré-terapia e no momento da obturação do canal radicular, 14 dias após o início do tratamento. Essas amostras foram processadas para a detecção de 53 espécies com sondas de DNA e o método do “checkerboard”. Dentre as espécies mais prevalentes na fase pré-terapia, destacaram-se F. nucleatum ss. vincentii (100%), C. sputigena (90%), C. ochracea, S. constellatus, V. parvula (80%), P. gingivalis, P. melaninogenica e S. sanguis (75%). Microrganismos não comuns à microbiota endodôntica (A. baumannii, C. diphteriae, E. faecalis e E. coli) também foram detectados com grande freqüência. Uma redução significativa destes microrganismos foi observada após o tratamento, particularmente para Actinomyces spp., C. gingivalis, C. ochracea, P. gingivalis, S. noxia, S. sanguis e S. oralis. (teste de Friedman; p < 0,05). Entretando, A. actinomycetemcomitans, C. sputigena e E. corrodens apresentaram aumento em freqüência e níveis pós-terapia.
O hidróxido de cálcio associado à terapia endodôntica resultou em significante redução de diversas espécies patogênicas da microbiota endodôntica, sendo importante adjuvante na terapia convencional. (Apoio: CAPES, CNPq, FAPERJ.)
Pa053
Imunoexpressão de proteínas da matriz extracelular da polpa de dentes decíduos durante o processo de rizólise
BÖNECKER, M., MANTESSO, A.*, ARAÚJO, V. C., ARAÚJO, N. S.
Estomatologia - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: amantesso@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi analisar a expressão isolada de tenascina, fibronectina, colágenos I e III, osteonectina e BMP4 na matriz extracelular de tecido conjuntivo pulpar de dentes decíduos durante o processo de rizólise. Vinte e nove dentes extraídos foram descalcificados com EDTA e foram submetidos à análise da morfologia celular e estruturas dentárias pela coloração de H. E. 18 dentes foram selecionados e distribuídos igualmente entre 3 grupos amostrais (I: dentes com até 2/3 de raiz; II: com até 1/3 de raiz; III: total reabsorção radicular). Análise imuno-histoquímica foi feita pelo método da estreptavidina-biotina. Foi encontrada imunoexpressão de todas as proteínas na matriz extracelular da polpa. Tenascina, colágeno I e osteonectina apresentaram imunorreatividade mais intensa e abrangente na fase inicial de rizólise e mais tênue e escassa no final do processo. Fibronectina, colágeno III e BMP4 não apresentaram variações na imunorreatividade de acordo com a fase do processo de rizólise.
A variação da expressão das proteínas estudadas tem implicações no ciclo biológico do tecido conjuntivo pulpar durante reabsorção fisiológica com conseqüências para o potencial de reparação tecidual.
Pa054
Análise comparativa da visualização de limas de fino calibre, usando a radiografia convencional e a digital
PACE, S. R. B.*, HABITANTE, S. M.
Endodontia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: pace@usp.br
O presente trabalho, propôs-se realizar uma análise comparativa da visualização de limas de fino calibre usando as radiografias digital e convencional. Para tal, foram utilizados quarenta dentes molares superiores inseridos em alvéolos de crânio seco, com limas de calibre #06, #08, #10 e #15, em canais mésio-vestibulares, mensurados de 0,5 mm além do ápice a 1,5 mm aquém do ápice com intervalos de 0,5 mm, de forma que cinco avaliadores pudessem observar se as limas estavam no limite, aquém ou além do forame em radiografias convencionais com filme Insight (Kodak) e sistema digital RVG (Trophy).
Diante dos resultados obtidos concluiu-se que: nos dois sistemas foi possível visualizar as limas #06 em cerca de 60% dos casos avaliados; para as demais limas #08, #10 e #15, a visualização foi superior em ambos os sistemas radiográficos, chegando a 82% de acertos para as limas #15 no sistema convencional. As diferenças entre os resultados dos dois sistemas estudados – radiográfico convencional (filme Insight) e digital (RVG - Trophy) de última geração – não foram estatisticamente significativas, segundo o teste t de Student.
Pa055
Análise radiográfica da presença de perda óssea, lesão lateral e/ou apical em dentes com próteses intra-radiculares
DUTRA, A. O.*, SANTOS, M. D., MACEDO, M. C. S., CARDOSO, R. J. A.
Mestrado - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: andrea@dutra.com
Considerando que a reconstrução do dente tratado endodonticamente é parte integrante da terapêutica endodôntica e que determinados insucessos dos tratamentos endodônticos estão relacionados à qualidade dos retentores intracanais utilizados, o presente estudo se propôs a avaliar a existência de perda óssea e de lesões laterais e/ou apicais associadas à presença de próteses intra-radiculares, assim como a qualidade radiográfica do tratamento endodôntico realizado nestes elementos. Após análise detalhada das 2.104 radiografias de 150 pacientes portadores de pinos intracanais em pelo menos um elemento dentário, com o auxílio de lupa e negatoscópio, observou-se que: 90,53% dos dentes avaliados evidenciaram perda óssea mesial e distal, enquanto 3,95% apresentaram perda óssea mesial e apenas 1,58% perda óssea distal. Lesão apical pôde ser detectada em 61,58% da amostra ao mesmo tempo em que lesões apicais e laterais foram observadas em 10,26% dos dentes e lesão exclusivamente lateral em somente 1,84%. Além disso, qualidade satisfatória dos tratamentos endodônticos foi encontrada em 23,95% de todos os elementos avaliados, enquanto a maioria da amostra (73,69%) exibiu tratamentos insatisfatórios.
Concluiu-se, pois, que há correspondência entre a presença de retentores intra-radiculares e a de perda óssea marginal, e que é alta a incidência de lesões periapicais em dentes portadores de retentor intra-radicular associada a tratamento endodôntico inadequado.
Pa056
Influência de substâncias empregadas no preparo de canais radiculares em dentes de cães com lesão periapical crônica
NERY, R. S.*, NERY, M. J., SOUZA, V., NERY, T. S.
Odontologia Social e Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: danda@foa.unesp.br
O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a influência de algumas substâncias utilizadas no preparo biomecânico dos canais radiculares no reparo de lesões periapicais crônicas induzidas em dentes de cães. Para tanto, 40 canais ficaram inicialmente expostos ao meio oral por 180 dias, após o que foram preparados escalonadamente até a lima K # 40 e divididos em 4 grupos experimentais, de acordo com as substâncias utilizadas no preparo e que foram as seguintes: soro fisiológico, hipoclorito de sódio a 1% e a 2,5% e Endo-PTC + hipoclorito de sódio a 1%. Concluído o preparo, os canais foram obturados com o cimento Sealapex e outros 10 espécimes tiveram seus canais expostos para constituir o grupo controle. Os resultados foram analisados histomorfologicamente após um período de 180 dias. Para cada evento considerado foram atribuídos escores nos valores de 1 a 4, onde 1 corresponde ao melhor resultado e o 4 ao pior, para que os mesmos pudessem ser analisados estatisticamente. Os melhores resultados foram observados nos grupos onde se utilizou isoladamente as soluções de hipoclorito de sódio, não havendo entre elas diferenças significantes (p = 0,01).
Concluiu-se que: 1) a utilização de soluções com potencial antibacteriano para irrigação dos canais radiculares favorece o reparo dos tecidos periapicais em dentes com lesão periapical crônica; 2) no grupo onde se empregou o Endo-PTC a presença de detritos foi significativamente superior aos grupos onde o creme não foi utilizado (p = 0,01).
Pa057
Estudo dos cimentos provisórios utilizados no selamento entre sessões do tratamento endodôntico – estudo microbiológico
CARVALHO, G. L.*, HABITANTE, S. M., JORGE, A. O. C., LAGE-MARQUES, J. L.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: gulocarvalho@ig.com.br
A manutenção da condição de sanificação obtida durante o preparo químico-cirúrgico é necessária, sendo assim, materiais adequados ao selamento e que evitem a percolação entre meio bucal e sistema de canais radiculares devem ser empregados. O presente estudo teve por objetivo avaliar a capacidade de selamento de cimentos provisórios utilizados entre sessões no tratamento endodôntico, frente à ação de Enterococcus faecalis. Para isso foram selecionados 26 dentes, divididos em 3 grupos experimentais. Em todos os espécimes foram executados procedimentos adotados no protocolo da terapia endodôntica para a imediata esterilização que antecedeu o estudo microbiológico. Os espécimes do G-1 receberam selamento duplo com ionômero de vidro e óxido de zinco e eugenol (OZE), do G-2 receberam selamento com Cimpat e ionômero de vidro, enquanto que os do G-3 receberam selamento com OZE e Cimpat. Um dos espécimes foi mantido hígido (controle negativo) e outro não recebeu qualquer cimento, ficando a abertura coronária exposta (controle positivo). Feito isso, foram adaptados a dispositivos de silicone e colocados em recipientes de vidro contendo 50 ml de caldo BHI, mantendo as raízes no interior do recipiente e as coroas no interior dos dispositivos, no qual, foram inoculados 2 ml de E. faecalis, renovados a cada 5 dias. A porcentagem dos espécimes que sofreram infiltração apresentou a seguinte ordem: G3- 25%, G2- 37,5% e G1- 50%.
Concluiu-se que independente do material ou protocolo utilizado para a realização do selamento marginal cervical, a infiltração microbiana sempre esteve presente.
Pa058
Emprego da associação hidróxido de cálcio-metronidazol no tratamento de dentes com lesão periapical crônica
PANZARINI, S. R.*, SOUZA, V., HOLLAND, R., DEZAN JÚNIOR, E.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: panzarin@foa.unesp.br
Um dos principais objetivos do tratamento endodôntico de dentes com polpa necrosada é a eliminação máxima possível dos microrganismos presentes no sistema de canal radicular, principalmente nos casos que apresentam lesões periapicais crônicas. O presente trabalho teve como objetivo analisar a resposta dos tecidos periapicais de dentes de cães com lesão periapical crônica ao tratamento endodôntico utilizando como curativo de demora o metronidazol, o hidróxido de cálcio e a associação das duas substâncias. Foram empregados 44 canais radiculares de 2 cães adultos, portadores de lesão periapical crônica induzida experimentalmente. Após o preparo biomecânico os dentes foram divididos em quatro grupos experimentais de acordo com o curativo de demora empregado: Grupo I - controle - sem curativo de demora; Grupo II - hidróxido de cálcio; Grupo III - associação de hidróxido de cálcio e metronidazol e Grupo IV - metronidazol. Após 15 dias todos os canais foram obturados com cimento Fill Canal e passados 90 dias os animais foram sacrificados. Os dados obtidos evidenciaram que o hidróxido de cálcio apresentou resultado superior aos demais tratamentos, com diferença estatisticamente significante e o metronidazol resultado semelhante à associação do hidróxido de cálcio com o metronidazol.
O hidróxido de cálcio apresentou resultado superior aos demais tratamentos, com diferença estatisticamente significante e o metronidazol resultado semelhante à associação do hidróxido de cálcio com o metronidazol.
Pa059
Avaliação in vitro da infiltração apical em obturações retrógradas realizadas com Super EBA, Proroot MTA e CP II/F-32
ALVES, D. F.*, LEITE, A. P., GOMES, F. B., RODRIGUES, V. M., PÉCORA, J. D.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: diogenes@hotlink.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro a capacidade seladora de obturações retrógradas realizadas com Proroot MTA, Super EBA e CP II/F-32, quando inseridos em dois tipos de preparos apicais distintos, empregando-se como solução evidenciadora a tinta nanquim. Foram utilizadas 138 raízes palatinas, as quais foram divididas em 6 grupos experimentais e 2 grupos controle. As raízes dos grupos experimentais foram instrumentadas, obturadas e apicectomizadas em ângulo de 45º. Nos grupos 1, 2 e 3 foram realizados preparos apicais com brocas esféricas e nos grupos 4, 5 e 6 os retropreparos foram feitos com pontas ultra-sônicas. Em seguida, as raízes foram impermeabilizadas e as cavidades apicais retrobturadas. As raízes foram então imersas no corante por 5 dias. Após este período foram removidas da solução, lavadas e o esmalte aplicado superficialmente removido. As raízes foram então descalcificadas, desidratadas, diafanizadas e examinadas com o auxílio de microscópio estereoscópico. Os valores médios da infiltração para cada grupo foram comparados utilizando o teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de comparações múltiplas.
Baseado nos resultados obtidos pode-se concluir que: 1) nenhum dos materiais testados impediu a penetração apical da tinta nanquim, 2) em nenhum dos espécimes a profundidade da infiltração do corante foi superior a do preparo apical, 3) o Proroot MTA foi o material que apresentou os menores valores de infiltração apical para cada tipo de preparo, 4) o tipo de preparo apical não influenciou a infiltração apical ocorrida nos materiais testados.
Pa060
Selamento apical obtido na obturação do canal usando a técnica de condensação lateral manual e com rotação mecanizada
LIMONGI, O.*, VANNI, J. R., BARATTO FILHO, F., ABULQUERQUE, D. S.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: olimongi@cpovo.net
Conhecida a relação da importância da qualidade da obturação do canal radicular e o sucesso do tratamento endodôntico, este trabalho teve como objetivo quantificar a infiltração apical ocorrida após a obturação dos canais. Para tanto utilizou-se de 24 caninos inferiores humanos e distribuídos aleatoriamente, formando dois grupos com 12 dentes para cada um. Realizada a abertura e o preparo dos canais, estes foram obturados pela técnica da condensação lateral, através de espaçadores de níquel-titânio, onde no grupo I foi realizada manualmente e no grupo II, mecanizada, com auxílio de um sistema de giro alternado Kavo, peça angular 3624 e cabeça 3 LD. Concluída as obturações, os terços apicais dos dente foram imersos em tinta nanquim, onde permaneceram por 96 horas a uma temperatura de 37ºC. Após os dentes sofreram o processo de diafanização e a infiltração apical foi medida, linearmente, com auxílio de uma lupa, por um paquímetro digital. Os resultados mostraram, após a aplicação do teste estatístico U de Mann-Whitney, que não houve diferenças estatísticas significantes entre os dois grupos (p  > 0,05).
Pode-se concluir, então, que os meios utilizados nesta pesquisa para a condensação lateral não promoveram um completo vedamento apical.
Pa061
Análise in vitro da percolação apical em dentes obturados empregando-se o método de infiltração de endotoxina
AKISUE, E.*, GAVINI, G., CALDEIRA, C. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: eakisue@ajato.com.br
Considerando-se a necessidade da obturação tridimensional do sistema de canais radiculares, como fator decisivo para o êxito da terapia endodôntica instituída, este estudo objetivou quantificar a percolação da endotoxina bacteriana (LPS) em dentes unirradiculares recém-extraídos, obturados pelas técnicas de condensação lateral e termoplástica por ondas contínuas de condensação (System B). Os espécimes foram divididos em 2 grupos experimentais: G1 - obturados pela condensação lateral; G2 - obturados pelo System B e utilizou-se a endotoxina pura de E. coli como marcador da infiltração no sentido ápico-cervical. Após o período experimental de 30 dias, realizou-se avaliação e quantificação da infiltração pelo método de leitura óptica por absorbância com o uso do teste LAL KTA2 turbidimétrico. Os dados obtidos foram confrontados estatisticamente utilizando o teste t de Student, observando-se diferença significante ao nível de 5% entre os grupos experimentais (valor de t calculado = 2,31 contra valor tabelado = 2,04 para 34 graus de liberdade).
O grupo G2 (System B) apresentou os melhores resultados, com média de infiltração da endotoxina de 0,28432 UE/ml, contra 0,36825 UE/ml dos espécimes obturados pela técnica de condensação lateral (G1).
Pa062
Utilização do 2-octil cianoacrilato no selamento apical de obturações endodônticas: estudo comparativo
NARDY, R. O.*, HABITANTE, S. M., SILVA, F. D. S. P., BARROSO, L. D. S.
Odontologia - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DE VOLTA REDONDA. E-mail: rosynardy@uol.com.br
O selamento apical da obturação radicular é de vital importância para o êxito do tratamento endodôntico. O objetivo do presente estudo foi avaliar a ação do 2-octil cianoacrilato (Dermabond) na melhora da qualidade do selamento apical, quando da obturação radicular. Para tanto, 75 dentes foram instrumentados até a lima nº 55. Tais dentes foram separados aleatoriamente em 6 grupos experimentais de 10 elementos e 2 controles, contendo 5 espécimes. Nos grupos I a III adicionou-se 1 gota de Dermabond ao cone principal antes da colocação do mesmo no canal, variando-se apenas o cimento quando da obturação (GI - Endofill/GII - Sealer 26/GIII - AH Plus). No grupo IV houve somente a colocação do Dermabond. Nos grupos V a VII, quando da obturação, não houve adição do cianoacrilato, variando-se apenas o cimento (GV - Endofill/GVI - Sealer 26 e GVII - AH Plus). O GVIII foi apenas obturado com guta-percha. Após tais manobras, os dentes foram imersos em solução de azul de metileno a 0,5%, pH 7,2, por 24 horas. Após lavados, os espécimes foram cortados e suas imagens foram analisadas no software ImageLab, para leitura das áreas de infiltração. Os resultados demonstraram a seguinte ordem de percentual de infiltração nos grupos: GI = 1,05%; GII = 5,39%; GIII = 2,14%; GIV = 5,09%; GV = 17,47%; GVI = 20,51%; GVII = 2,64% e GVIII = 67,28%. Os testes estatísticos demonstraram haver significância entre a adição ou não do Dermabond, com exceção para os grupos III e VII.
Concluiu-se que o 2-octil-cianoacrilato (Dermabond) mostrou-se um excelente agente, permitindo maior selamento da obturação do canal radicular.
Pa063
Capacidade seladora proporcionada por materiais utilizados em perfurações de furca de molares humanos extraídos
SILVA NETO, U. X.*, WESTPHALEN, V. P. D., MORAES, I. G.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: ulix@terra.com.br
Avaliou-se, in vitro, a capacidade seladora, de materiais utilizados para selar perfurações de furca de molares humanos extraídos. Foram utilizados 88 dentes em cujos assoalhos de câmara pulpar foram confeccionadas perfurações com 1,4 mm de diâmetro. Do total de dentes 8 foram utilizados como controles (positivo e negativo). Os demais, foram divididos em 4 grupos de 20 elementos, em função dos materiais utilizados: GI (MTA Angelus), GII (ProRoot MTA), GIII (Super-EBA), GIV (MBP-c). Imediatamente antes da obturação das perfurações com os materiais em teste, metade dos espécimes de cada grupo, recebeu a aplicação de uma matriz de gesso Paris no trajeto da perfuração. Realizou-se, então, o selamento das perfurações, e em seguida, os espécimes foram imersos no corante Rodamina B a 0,2% por 48 horas a 37C. Após o seccionamento longitudinal, as infiltrações foram medidas utilizando-se de um microscópio óptico. A análise estatística demonstrou que, quando utilizado isoladamente (sem matriz), o cimento MBP-c apresentou os menores índices de infiltração, seguido pelo Super-EBA, apresentando diferença estatística significante (p < 0,001) entre esses e os cimentos ProRoot MTA e MTA Angelus. Na presença da matriz, o cimento MBP-c também foi superior, havendo diferença estatística significante (p < 0,05) entre ele e os cimentos ProRoot MTA e MTA Angelus. 
A aplicação da matriz de gesso Paris influenciou negativamente a capacidade seladora dos cimentos Super-EBA e MBP-c; inclusive, com diferenciação estatística (p < 0,05), contudo, ela evitou o extravasamento dos materiais seladores.
Pa064
Estudo comparativo in vitro entre peças mecanizadas no preparo do canal radicular em função da perda de massa dentinária
PEREIRA, C. C.*, SANTAROSA, C. T., BARLETTA, F. B., MASIERO, A. V., VIER, F. V., RAMIRES, F. B.
Campus Cachoeira do Sul - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: cdcpereira@uol.com.br
O presente estudo teve por objetivo analisar, comparativamente, duas peças mecanizadas, no preparo de canais radiculares, in vitro, em função da perda de massa dentinária, do número de uso das limas e do tempo dispendido nos preparos. Para isso, foram utilizados 100 pré-molares inferiores, que tiveram os seus canais radiculares preparados com intrumentos endodônticos de aço inox, acionados por dois dispositivos de rotação alternada, constituindo 4 grupos: Endo-Gripper (Moyco-Union Broach) e Kavo Intra-lux 3LD, acoplados ao motor elétrico e ao micromotor (ar comprimido), e um quinto grupo, o controle, onde utilizou-se a técnica seriada realizada manualmente. A análise dos resultados, através da análise de variância e do teste de Duncan, não mostrou diferença estatisticamente significante entre os grupos em relação à perda de massa dentinária e ao número de uso das limas, entretanto, diferença estatisticamente significativa foi observada em relação ao tempo necessário para a execução dos preparos, sendo que os produzidos pelo motor elétrico registraram um minuto a mais do que os produzidos pelo micromotor.
Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos em relação à perda de massa dentinária. As peças mecanizadas acopladas ao motor elétrico apresentaram superioridade de tempo estatisticamente significante para realização dos preparos dos canais radiculares.
Pa065
Avaliação in vivo da velocidade de solubilidade do hidróxido de cálcio, quando usado como medicação intracanal em dentes
GABRIEL JÚNIOR, R. W., SANTORO, C., PROKOPOWITSCH, I.*
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: rwgj@usp.br
Com o aumento continuo de traumatismos acometendo crianças, com origem diversa, aumentam também o número de pacientes que necessitam de tratamento endodôntico em dentes com rizogênese incompleta. O presente estudo avaliou o momento mais oportuno para se realizar a troca da pasta de hidróxido de cálcio, em dentes com rizogênese incompleta através da análise das densidades radiovisiográficas. Foram utilizados 12 dentes de pacientes que possuíam rizogênese incompleta e polpa mortificada, divididos em dois grupos de seis formando o grupo A, dentes cujo diâmetro do forame apical se limitavam entre 1,4 e 2,1 mm e os do grupo B, variando entre 2,3 e 3,5 mm. Os dentes foram esvaziados pela manobra de penetração desinfetante, sofreram um preparo químico-cirúrgico e foram medicados com a pasta de hidróxido de cálcio. A partir deste momento todos os pacientes foram submetidos a controles clínico-radiovisiográficos semanais gerando os subgrupos: S1 - momento da aplicação, S2 - 7 dias, S3 - 14 dias, S4 - 21 dias e S5 - 28 dias após a aplicação da medicação intracanal quando então, após um novo preparo químico-cirúrgico e irrigação-aspiração com EDTA-T, se fez uma troca da medicação gerando novos subgrupos S1, S2, S3, S4 e S5.
Com os resultados passou-se às análises estatísticas donde pôde-se concluir: no grupo A o momento oportuno para se realizar a troca da medicação intracanal era aos 21 dias e no grupo B, quando não ocorria extravasamento da pasta para a região apical estava entre 14 e 21 dias mas quando se extravasava, a partir do 28 dia após a aplicação da medicação, com relação aos terços cervicais analisados pôde-se notar ausência da medicação a partir do 28 dia, indicando-se o momento oportuno para a troca da medicação intracanal.
Pa066
Avaliação do sucesso da terapia endodôntica – resultados de estudo de coorte
TRAVASSOS, R. M. C.*, ALBUQUERQUE, D. S., CALDAS JUNIOR, A. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: rosanatravassos@smartsat.com.br
O objetivo desta pesquisa foi analisar a qualidade dos tratamentos endodônticos por meio dos aspectos biológicos, clínicos, radiográficos e condições socioeconômicas e demográficas. Um estudo de coorte retrospectivo foi realizado com os pacientes submetidos a terapia endodôntica nos anos de 1998 e 1999, numa amostra de 410 pacientes de ambos os gêneros com idade variando de 11 a 78 anos de idade. Os pacientes retornaram, após o período de 2 a 3 anos para a realização do exame clínico e radiográfico de controle. Os exames foram padronizados, tomando-se os cuidados necessários quanto a obtenção dos dados (calibração). A análise estatística foi feita mediante distribuição de freqüências, obtenção de médias e desvio padrão e regressão linear entre as variáveis estudadas, no programa estatístico SPSS. O erro padrão de 5% e intervalo de confiaça de 95% foram previamente estabelecidos. Os resultados comprovaram que o sucesso foi alcançado em 85,6% dos casos. Os tratamentos realizados em dentes portadores de polpa viva determinaram os melhores resultados (91,0%), existindo diferença estatística significativa (p = 0,040). Com relação ao limite de obturação, constatou-se que os menores percentuais de sucesso ocorreram quando o canal radicular estava subobturado (70,0%) e os maiores percentuais de sucesso foram encontrados nos casos de obturação exata e no limite CDC, 92,0% e 91,4%, respectivamente (p < 0,001).
Conclui-se que é possível obter uma alta taxa de sucesso quando se alcança uma adequada qualidade dos tratamentos endodônticos.
Pa067
Uma nova técnica de instrumentação dos canais radiculares: avaliação de limpeza e desgaste
BARROSO, L. D. S.*, HABITANTE, S. M., NOGUEIRA, A. L.
Clínica - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DE VOLTA REDONDA. E-mail: leobarroso@resenet.com.br
O preparo dos canais radiculares se constitui em importante fase da terapia endodôntica, tendo a limpeza e a desinfecção como foco. O objetivo do presente estudo foi avaliar uma nova técnica de instrumentação, intitulada de T-PRAC (técnica de preparo anatômico rápido e anticurvatura). Tal técnica visa atingir os objetivos propostos na fase citada, em tempo reduzido. Para tanto, foram selecionados 20 blocos de resina, com canais pré-fabricados com 40º de angulação. Tais blocos foram divididos em 2 grupos de dez, cada. No grupo A, foi executada a técnica clássica seriada. No gupo B, a técnica experimental foi utilizada. Em ambos grupos, o tempo gasto para a manobra foi cronometrado. Após essa fase, os espécimes foram fotografados com a mesma distância focal de 20 cm e as imagens foram estudadas no programa ImageLab para avaliar: 1- percentual de superfície limpa; 2- percentual de alargamento 3- tempo médio gasto para instrumentação e 4- formação de desvios apicais. Os resultados mostraram que a T-PRAC obteve, em média, 91,18% da superfície do canal limpa, em comparação com a técnica seriada (89,28%). Em relação ao desgate, a T-PRAC aumentou em média 32,41% o volume inicial do canal comparada com a seriada (38,34%). Tais dados não tiveram significância estatística quando da análise pelo teste U de Mann-Whitney. Em relação ao tempo, a T-PRAC consumiu em média 25% menos que a seriada. Em ambos grupos não foram detectados desvio apical.
Concluiu-se que a T-PRAC é uma técnica viável já que a mesma é mais rápida e proporciona resultados semelhantes aos da técnica clássica.
Pa068
Eficiência do ProTaper na remoção do material obturador de canais radiculares preenchidos por três diferentes técnicas
BARATTO FILHO, F.*, FERREIRA, E. L., FARINIUK, L. F., LIMONGI, O., VANNI, J. R., ALBUQUERQUE, D. S.
Odontologia - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE. E-mail: flares@rla13.pucpr.br
O retratamento endodôntico é um procedimento técnico de fundamental importância na Endodontia atual, uma vez que com o desenvolvimento de diferentes instrumentos rotatórios, surge a aplicação de diferentes técnicas para a realização deste procedimento. Tendo em vista essa evolução, este trabalho buscou avaliar a qualidade de remoção do material obturador, bem como o tempo gasto para se atingir o comprimento de trabalho utilizando-se o sistema ProTaper. Para esta pesquisa foram utilizados 36 espécimes, sendo estes preparados e obturados formando tês grupos experimentais: Grupo I- sistema Thermafill; Grupo II- McSpadden; Grupo III- condensação lateral. Os três grupos foram então submetidos ao retratamento utilizando-se o sistema ProTaper (sem a utilização de solvente) e os tempos foram aferidos. Após a remoção do material obturador, os espécimes foram seccionados longitudinalmente e avaliados através de uma câmera acoplada a uma impressora, para determinação da presença ou não de remanescente obturador. Como resultados, obteve-se uma remoção incompleta do material obturador de todos os espécimes e com relação ao tempo, o grupo obturado com McSpadden gastou mais tempo para a remoção do material obturador, havendo diferença estatisticamente significante entre este e os demais grupos.
Conclui-se que os instrumentos ProTaper testados mostraram-se rápidos para atingir o comprimento de trabalho, entretanto, deixou muito a desejar na qualidade da remoção do material obturador, devendo ser complementado por outra técnica de retratamento.
Pa069
Citotoxicidade do Pro-Root MTA, do MTA Angelus e do Cimento Portland sobre culturas de células endoteliais - ECV
DEUS, G.*, GURGEL FILHO, E. D., LINS, R. X., GHETTI, M., PLOTKOWSKI, M. C., COUTINHO FILHO, T.
Procedimentos Clínicos Integrados - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: endogus@terra.com.br
O presente estudo objetivou avaliar, in vitro, a citotoxicidade do Pro-Root MTA, do MTA Angelus e do Cimento Portland (Mauá - RJ) através da medição da viabilidade metabólica de cultura de células endoteliais da linhagem ECV. O efeito dos cimentos sobre a viabilidade celular foi avaliado quantitativamente através do teste de redução do brometo de dimetiltiazol-difeniltetrazólico (MTT). Os cimentos foram manipulados e adaptados em cilindros padronizados (3 x 2 mm). As culturas foram expostas aos 3 cimentos durante 24, 48 e 72 h. O controle negativo não foi exposto aos cimentos. O experimento foi repetido por 3 vezes. Os dados referentes à viabilidade celular foram analisados pelo teste estatístico ANOVA, seguido pelo pós-teste de comparações múltiplas de Bonferroni. Os resultados revelaram que tanto os cimentos quanto o tempo de contato com as células influenciaram na viabilidade celular. Após 24 h, todos os três cimentos apresentaram-se mais citotóxicos que as células controle (p < .01) todavia não houve diferenças significantes entre os 3 cimentos testados (p > .05). Após 48 e 72 h, não houve diferença significativa entre o grau de citotoxicidade dos 3 cimentos testados (p > .05) e em relação às células controle (p > .05).
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os 3 cimentos testados apresentam um alto efeito citotóxico inicial, que decresceu significantemente com o passar do tempo, possibilitando a recuperação celular e que não houve diferença significante no grau de citotoxicidade dos 3 cimentos após 72h de acompanhamento.
Pa070
Influência da proteção do remanescente da obturação do canal após preparo para pino
SIMIONATO, A. P. B.*, MANNE, L. N., SOUZA, V., HOLLAND, R., DEZAN JUNIOR, E.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA. E-mail: anapsimionato@aol.com.br
A reação dos tecidos periapicais de dentes de cães foi analisada histologicamente após a obturação de canais radiculares com diferentes cimentos e preparo para pino, realizando-se ou não a proteção dos remanescentes das obturações com um “plug” de cimento temporário. Após pulpectomia e preparo biomecânico, 20 canais foram obturados com o cimento AH Plus e outros 20 com o Pulp Canal Sealer EWT (PCS-EWT), seguindo-se a remoção de parte do material obturador, mantendo-se remanescentes com 4 ou 5 mm de extensão. Sobre os primeiros foi adaptado um “plug” de 1 mm do cimento temporário Cavit W, delineando-se, assim, 4 grupos experimentais, com 10 espécimes cada um. Noventa dias após a exposição dos remanescentes ao meio oral os animais foram sacrificados e os eventos histológicos presentes foram quantificados para que pudessem ser submetidos à análise estatística. A análise histomorfológica apontou melhores resultados no grupo AH Plus com “plug”, seguido pelo AH Plus sem “plug”, PCS-EWT com “plug” e PCS-EWT sem “plug”. Histomicrobiologicamente identificou-se presença de bactérias nos grupos AH Plus sem “plug” (50%) e PCS-EWT com “plug” (40%) e sem “plug” (70%) e ausência no grupo AH Plus com “plug”.
Concluiu-se que os resultados foram significativamente melhores com a aplicação do “plug” sobre os remanescentes da obturação e que o AH Plus foi superior ao PCS-EWT.
Pa071
Avaliação da resistência à fratura e da superfície fraturada de limas de Ni-Ti acionadas a motor, K3 Endo e ProFile.
MATHEUS, T. C. U.*, ALBUQUERQUE, D. S., LOPES, H. P., GOMES, F. B., CARNEIRO, S. M., SILVA FILHO, J. M., SANTOS, K. A. D.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: tuchoa@uol.com.br
O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a resistência à fratura de instrumentos de NiTi acionados a motor e as características morfológicas da superfície de fratura. Para isto, foram utilizados 20 instrumentos da marca K3 Endo (Sybron-Endo) e 20 da marca ProFile (Dentsply-Maillefer), os quais foram submetidos ao teste mecânico de torção à direita e a avaliação no microscópio eletrônico de varredura. O ângulo de rotação máximo e o torque máximo no momento da fratura foram analisados sem submeter as limas a carregamento axial. As deformações plásticas das hélices e as características morfológicas da superfície de fratura foram avaliadas por fotomicrografias em microscópio eletrônico de varredura. Os valores obtidos nos ensaios mecânicos referentes ao ângulo de rotação e de torque máximo na fratura foram analisados estatisticamente através do teste t de Student. Os resultados mostram que para o ângulo de rotação máximo na fratura, não houve diferença estatística significante entre instrumentos de mesmo número. O torque máximo de fratura para instrumentos de mesmo número, foi significativamente maior para os instrumentos K3 Endo, do que para os instrumentos ProFile.
Concluiu-se que os instrumentos da marca K3 Endo superaram os instrumentos da marca ProFile, quanto ao torque máximo na fratura. Na avaliação no MEV, as características morfológicas da superfície de fratura destes instrumentos e as hélices junto ao ponto de imobilização indicaram fratura dúctil e reversão das lâminas em todas as amostras analisadas.
Pa072
Análise da dentina radicular com microscopia eletrônica de varredura após remoção de pino intra-radicular com ultra-som
FREIRE, R. M. S.*, BENASSI, M., MACEDO, M. C. S., CARDOSO, R. J. A.
Odontologia - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: consultorioreal@uol.com.br
Este estudo avaliou in vitro, com o auxílio da microscopia eletrônica de varredura (MEV), a superfície dentinária radicular de dentes bovinos, quanto ao aparecimento de trincas ou rachaduras em volta do preparo do espaço para pino, após a remoção dos pinos com o auxílio da vibração ultra-sônica. Foram utilizados 15 dentes, que foram seccionados na raiz a 4 mm da junção cemento-esmalte. Todas as porções foram incluídas em blocos de resina autopolimelizável, mantendo-se exposta a face dentinária da porção radicular. A amostra constou de 30 corpos-de-prova (15 radiculares e 15 coronários). Sendo que 15 corpos-de-prova da porção radicular receberam preparo para pino pré-fabricado Flexi Post nº 3 (EDS) e foram cimentados com cimento resinoso RelyX (3M/Espe). Após 70 dias da instalação, os pinos foram submetidos a vibração ultra-sônica com Enac OE-5 (Osada Eletric SO., Ltd.) em um tempo máximo de 32 min, em duas etapas de 16 min. Dos 15 pinos, 10 foram removidos na primeira etapa. Para a segunda etapa, restaram 5 pinos para serem removidos, sendo que 4 destes foram removidos e apenas um não foi deslocado totalmente do canal radicular. O tempo médio para a remoção dos pinos foi 12’11”. Após a utilização do ultra-som, os 30 corpos-de-prova foram observados através da MEV. Observou-se que nenhum dos espécies da porção radicular apresentaram trincas ou fraturas na face cervical analisada.
Conclui-se com a metodologia empregada, que a vibração ultra-sônica aplicada na remoção de retentores, não produziu danos às amostras dentárias avaliadas.
Pa073
Análise comparativa, in vivo, da capacidade de selamento de três cimentos endodônticos em dentes de cães
KOPPER, P. M. P.*, FIGUEIREDO, J. A. P., DELLA-BONA, A., VANNI, J. R., BIER, C. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: pkopper@terra.com.br
O presente estudo teve como objetivo comparar, in vivo, a capacidade de selamento do AH Plus (Dentsply), Sealer 26 (Dentsply) e Endofill (Dentsply). Realizou-se o preparo biomecânico de 80 canais, sendo 10 em cada cão. Antes da obturação, estes foram distribuídos, aleatoriamente, em três grupos: em um empregou-se o AH Plus; no outro, o Sealer 26; e, no último, o Endofill. Imediatamente após a conclusão da obturação, realizou-se a desobturação parcial dos canais, restando um terço do comprimento real de trabalho de material obturador na região apical. Os dentes foram selados provisoriamente. Passadas 72 horas, o selamento coronário foi removido, e os canais ficaram expostos ao meio bucal por 45 dias. Os animais sofreram eutanásia e as mandíbulas e maxilas foram removidas. Após irrigação abundante do espaço do canal protético, este foi seco e preenchido com tinta nanquim (Trident). Os dentes foram selados e aguardou-se o período de 96 horas para ser realizada a exodontia. Com os pré-molares já extraídos, as raízes foram separadas e armazenadas, isoladamente. Realizou-se a diafanização e a infiltração de corante foi medida com auxílio de uma lupa estereoscópica, com um aumento de 20 X. Os resultados mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p < 0,001), sendo que o AH Plus mostrou melhor capacidade de selamento, seguido pelo Endofill e Sealer 26, respectivamente.
Após 45 dias de exposição ao meio bucal, nenhum dos cimentos endodônticos testados foi capaz de impermeabilizar completamente o canal radicular e impedir a infiltração coronária de corante.
Pa074
Método de escurecimento de dentes in vitro para avaliação de clareamento dental
CARRASCO, L. D.*, ROCHA, M. J. A., PÉCORA, J. D., FRÖNER, I. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: laisecarrasco@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi obter o escurecimento de dentes in vitro para avaliação de diferentes métodos de clareamento dental interno. Foram utilizados 10 incisivos superiores. Após a cirurgia de acesso, as coroas dos dentes foram seccionadas e imersas em EDTA por 5 minutos. As coroas dentais foram fotografadas e selecionada a cor com auxílio de uma escala de cor, antes e após o escurecimento dental. Sangue de ratos foi centrifugado a 10.000 rpm, por 10 minutos, a 20ºC. O soro sanguíneo foi desprezado e ao remanescente sanguíneo foi adiciononado água destilada e centrifugou-se novamente por 20 min. Obteve-se duas fases: o sangue hemolizado e o precipitado. Os dentes foram imersos na porção hemolizada do sangue, em tubos de ensaio individuais, e centrifugados a 10.000 rpm, por 20 minutos, a 20C. Este procedimento de centrifugação foi realizado cada 24 horas durante 4 dias. Os dentes permaneceram no sangue durante os intervalos de centrifugação. Removidos do sangue, as coroas foram lavadas, secas, colocadas em vidros individuais e mantidas em estufa a 37C por 15 dias. Os resultados mostraram que todos os dentes apresentaram alteração cromática após o processo de escurecimento in vitro proposto. 
Concluiu-se que o processo de escurecimento de dentes in vitro é eficiente e pode ser utilizado para avaliação de técnicas de clareamento dental interno.
Pa075
Avaliação da efetividade de técnicas de desobturação endodôntica com e sem monitoramento do microscópio operatório
VALE, M. S.*, PINTO, S. A. H., BORGES, R. P., GOMES, N. F.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. E-mail: monicavale@uol.com.br
Foram empregados 30 caninos humanos extraídos e obturados endodonticamente, que foram divididos em 3 grupos de 10, de acordo com a técnica de desobturação selecionada e, em seguida cada grupo foi subdividido em 2, considerando-se o emprego (a) ou não (b) do microscópio operatório no monitoramento da desobturação. No Grupo 1 empregou-se brocas de Gates-Glidden, seguidas de limas Hedstroem; no Grupo 2 empregou-se brocas de Gates-Glidden, seguidas da aplicação de eucaliptol e penetração de limas Hedstroem; no Grupo 3 empregou-se eucaliptol, seguido de limas Hedstroem. Em seguida, os canais desobturados foram avaliados radiograficamente, as raízes foram seccionadas longitudinalmente e os canais foram fotografados e escaneados para medição das áreas desobturadas e/ou com remanescentes de material obturador pelo programa Sigma Scan. Constatou-se que nos subgrupos em que houve monitoramento pelo microscópio operatório houve maior quantidade de área desobturada em relação aos subgrupos que não foram monitorados. Entretanto, o percentual de remoção de guta-percha nos subgrupos não monitorados foi menor. A técnica que apresentou menos guta-percha residual foi a do Grupo 3, que empregou eucaliptol e limas Hedstroem e a que apresentou menos área livre (ausência total de guta e cimento endodôntico) foi a do Grupo 1, que empregou Gates-Glidden e limas Hedstroem.
Com o emprego do microscópio operatório houve maior visualização e remoção de áreas de cimento residual, enquanto que na capacidade de de remoção de guta-percha ele não se mostrou mais efetivo que técnicas sem monitoramento.
Pa076
Análise do selamento de retrobturações realizadas com diferentes materiais após o preparo apical com ultra-som ou brocas
ASSIS, N. M. S. P.*, GOMES, A. P. M., VALERA, M. C., VISCONTI FILHO, R. F.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. E-mail: neuzapicorelli@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar o selamento de ápices radiculares preparados com ultra-som e brocas convencionais e retrobturados com amálgama e MTA, mediante infiltração marginal por corante. Foram utilizados 64 dentes unirradiculares humanos extraídos, divididos em quatro grupos de 16: A1 - preparo convencional com broca e retrobturação com amálgama; A2 - preparo convencional com broca e retrobturação com MTA; B1 - preparo com ultra-som e retrobturação com amálgama; B2 - preparo com ultra-som e retrobturação com MTA. Dois espécimes de cada grupo foram utilizados como controles positivo e negativo. Após impermeabilização, os espécimes foram imersos em tinta nanquim por 48 h. As infiltrações ocorridas foram avaliadas com auxílio de estereomicroscópio e os resultados foram submetidos à análise estatística. Os grupos retrobturados com MTA apresentaram os menores valores de infiltração marginal, independentemente do tipo de preparo, com diferenças estatisticamente significativas em relação aos outros grupos.
Os grupos retrobturados com MTA apresentaram os menores valores de infiltração marginal, independentemente do tipo de preparo, com diferenças estatisticamente significativas em relação aos outros grupos.
Pa077
Análise do desvio apical, observado no sentido M-D e V-L, produzido por dois dispositivos de rotação alternada
RAMOS, I. F. A.*, TROIAN, C. H.
CCBS - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: isabelafar@hotmail.com
O presente estudo teve por objetivo analisar o desvio apical nos sentidos mésio-distal e vestíbulo-lingual produzidos em canais radiculares curvos preparados com limas de aço inox acopladas a dois diferentes dispositivos de rotação alternada: Endo-gripper (Moyco-Union Broach) e M4 (Kerr-Corporation), acionados por motor elétrico. Foram utilizadas 42 raízes mésio-vestibulares de molares superiores humanos, preparadas e divididas em dois grupos. Utilizando uma plataforma radiográfica, cada amostra foi duplamente radiografada em uma mesma película, em cada sentido da raiz. A primeira exposição com o instrumento inicial foi realizada nos sentidos M-D e V-L e a segunda com o instrumento memória também em ambos os sentidos. O canal foi considerado desviado quando as imagens das limas não se encontravam sobrepostas. Como resultados observou-se que quando do emprego da peça de mão Endo-gripper 28,6% das amostras apresentaram desvio no sentido M-D e 9,5% no sentido V-L; e quando do emprego do M4 14,3% das amostras apresentaram desvio no sentido M-D e 14,3% no sentido V-L. Os resultados foram submetidos ao teste exato de Fisher e coeficiente kappa.
Concluiu-se que não houve diferença estatisticamente significativa quanto à observação de desvio entre os dois dispositivos testados, e ainda, não se observou relação estatisticamente significativa entre o grau de curvatura das raízes e a presença de desvio.
Pa078
Influência da solução irrigadora na microinfiltração em perfurações de furca obturadas com MTA
VILHENA, F. S.*, RAMOS, L. G. P., SASSONE, L. M., FIDEL, S. R., FIDEL, R. A. S.
Endodontia - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: fvilhena@nitnet.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar in vitro a capacidade seladora do MTA utilizado como obturador de perfurações de furca irrigadas com 2 substâncias antibacterianas, o NaOCl 5% e a clorexidina gel 2%. Em 70 molares humanos, após o acesso e impermeabilização, com uma broca esférica n 2 foi realizada uma perfuração na região central da furca de todos os dentes exceto em 5 (grupo controle negativo). Em 30 dentes as perfurações foram irrigadas com NaOCl 5%, sendo 15 obturados com MTA Angelus e 15 com ProRoot MTA. Outros 30 dentes foram irrigados com clorexidina gel 2% sendo 15 obturados com MTA Angelus e 15 com ProRoot MTA. Os 5 dentes restantes não tiveram suas perfurações obturadas (grupo controle positivo). Após o selamento coronário e a impermeabilização, exceto na área obturada da furca, os dentes foram submersos em Rodamina B 2% em câmara umidificadora à 37C por 48 h. Após este período, os dentes foram lavados e clivados longitudinalmente. A infiltração foi medida em milímetros através de perfilômetro e micrômetro digital. Foi observada infiltração em todos os grupos sendo os resultados submetidos aos testes estatísticos F de ANOVA (F = 7,30 e p < 0,05) que demonstrou haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos e ao teste t de Tukey (p < 0,05) que demostrou melhores resultados nos grupos onde o NaOCl foi utilizado.
Os grupos onde foi utilizada a clorexidina apresentou médias maiores de infiltração em relação aos grupos em que o NaOCl foi a substância irrigadora. Dentro do mesmo irrigante não houve diferença significativa entre o MTA Angelus e o ProRoot MTA.
Pa079
Atividade antimicrobiana da pasta Guedes-Pinto sob diferentes condições de armazenamento
PRAETZEL, J. R.*, GUEDES-PINTO, A. C., FRIEDRICH, R. S. C., WEISS, R.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: praetzel@uol.com.br
Esta pesquisa avaliou a atividade antimicrobiana da pasta proposta por Guedes-Pinto et al. (1981), utilizada na endodontia de dentes decíduos, imediata e armazenada à temperatura ambiente e sob refrigeração, por diferentes períodos de tempo (24 horas; 7, 14, 28, 60 e 90 dias), pelo método do orifício em ágar, em BHI, contra Streptococcus mutans; Streptococcus oralis; Staphylococcus aureus; Staphylococcus epidermidis; Escherichia coli; Enterococcus faecalis; e Bacillus subtilis. Os resultados não demonstraram diferenças estatisticamente significantes entre os tempos experimentais, para todos os microorganismos teste, quando a pasta foi armazenada à temperatura ambiente (Friedman - qui-quadrado = 5,849582; p < 0,44027) ou sob refrigeração (Friedman - qui-quadrado = 8,745206; p < 0,18846); não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para cada microorganismo isoladamente quanto a forma de armazenamento em todos os tempos experimentais (Wilcoxon - p < 0,05); assim como não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os tempos experimentais para cada microorganismo, em cada modo de armazenamento (Friedman - p < 0,05).
A pasta demonstrou nas duas formas de armazenamento, em todos os tempos experimentais testados, um potencial bacteriostático contra todos os microorganismos teste. Também apresentou potencial bactericida para quase todos eles, exceto para o Enterococcus faecalis e para o Bacillus subtilis.
Pa080
O efeito da temperatura sobre a estabilidade da solução de hipoclorito de sódio a 1%
VIEGAS, A. P. K.*, SÓ, M. V. R., FELICETTI, M., LAZZARI, K.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: aviegas@portoweb.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do abaixamento e da elevação da temperatura sobre o teor de cloro disponível em soluções de hipoclorito de sódio a 1% (NaOCl). Para a execução deste experimento, foram utilizados 1,5 litros desta solução (Fármacia-Escola da Universidade Luterana do Brasil), os quais foram acondicionados em 3 frascos de vidro âmbar, contendo 0,5 litro da solução em cada recipiente, e encaminhados para avaliação do teor de cloro disponível pelo método da iodometria. Os frascos foram armazenados em temperatura ambiente (aproximadamente 23C), a 5C (em geladeira) e a 40C (em estufa) por um período de 120 dias, quando foram, então, submetidos a uma nova titulação pelo mesmo método.
Os resultados permitiram concluir que o aumento e a diminuição da temperatura proporcionaram, respectivamente, maior e menor variação no teor de cloro ativo da solução de hipoclorito de sódio a 1%.
Pa081
Análise comparativa do selamento apical obtido após diferentes tratamentos da superfície dentinária
BAUMOTTE, K.*, RESENDE, L. M., HABITANTE, S. M., LAGE-MARQUES, J. L.
Endodontia - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: kbaumotte@hotmail.com
Durante o preparo do sistema de canais radiculares é inerente a formação de uma camada residual que pode interferir na qualidade do selamento. Inúmeras são as alternativas químico-mecânicas empregadas para a sua remoção desta camada. O presente estudo comparou o selamento apical de três diferentes tratamentos aplicados a parede dentinária utlilizando para isso setenta raízes de caninos humanos extraídos. As amostras que receberam o preparo endodôntico orientado pela técnica endodôntica da FOUSP foram divididas em três grupos (20), e dois controles. No G-I, a irrigação final foi com 15 ml de EDTA-T 17% durante 3 minutos (5 ml/min). No G-II os canais foram irradiados com laser de Er:YAG, com parâmetros de 160 mJ, 2 Hz. No G-III foram irrigados irrigados com 15 ml de EDTA-T (5 ml/min) e irradiados pelo laser de Er:YAG (160 mJ, 2 Hz). O controle positivo não recebeu tratamento final, e o negativo, foi completamente impermeabilizado. As raízes foram secadas, impermeabilizadas externamente com duas camadas de cianoacrilato de etila e obturadas pela técnica da condensação lateral com guta-percha e cimento Sealapex. As amostras foram imersas em solução de Rodamina B 0,6% por 48 horas. Foram clivadas longitudinalmente, digitalizadas para análise no programa ImageLab. A análise dos resultados pelo teste de Kruskal-Wallis detectou diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05) entre os Grupos I e II, e Grupos I e III, o que não ocorreu entre o Grupo II e III.
Foi possível concluir que os protocolos aplicados no modelo experimental foram capazes de interferir nos resultados do selamento marginal apical.
Pa082
O papel da catalase in vitro em diversas concentrações na adesividade do material restaurador à dentina clareada
BUENDIA, S. H.*, SANTOS, M. D., NICOLETTI, M. A.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: jacgomes@uol.com.br
Entre os efeitos adversos decorrentes do clareamento dental, temos a redução das forças de adesão do material restaurador à dentina por falhas de ordem tanto adesiva como coesiva. Segundo alguns autores (Titley et al., 1988; Torneck et al., 1990; Titley et al., 1991; Titley et al., 1992; Rotstein et al., 1992; Titley et al., 1993; Fortuna et al., 1996 e Perdigão et al., 1998),a diminuição da adesividade à dentina clareada deve-se tanto às alterações microestruturais decorrentes do tratamento clareador como a presença do peróxido de hidrogênio remanescente no interior dos túbulos dentinários ou próximo a eles. O presente trabalho baseou-se no trabalho de Rotstein de 1993, no qual o autor sugeriu o uso de uma enzima, catalase C40, para a eliminação do peróxido de hidrogênio residual após terapia clareadora. Foram confeccionados 80 discos de dentina obtidos a partir de 40 molares humanos hígidos e recém-extraídos. Todos os espécimes foram submetidos à ação clareadora de uma pasta composta de perborato de sódio e peridrol por 30 min e então imersos em solução de catalase em quatro diferentes concentrações (10 mg, 50 mg, 100 mg e 250 mg) por 3 min. O grupo controle foi imerso em soro fisiológico. Os espécimes receberam corpo-de-prova em resina composta fotopolimerizável e submetidos aos testes de tração em uma máquina Instron. Os valores obtidos foram convertidos em mega pascal e submetidos aos testes estatísticos.
A catalase pode ser empregada na neutralização do peróxido de hidrogênio residual após o clareamento dental, e na concentração de 250 mg foi mais efetiva.
Pa083
Avaliação do selamento de retrobturações realizadas com Super-EBA e MTA após preparo cavitário com ultra-som ou brocas
GOMES, A. P. M.*, KUBO, C. H., ASSIS, N. M. S. P., CAETANO, M. A. L.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: galera@netdata.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o selamento de ápices radiculares preparados com ultra-som e brocas convencionais e retrobturados com Super-EBA e MTA mediante infiltração marginal por corante. Foram utilizados 56 dentes unirradiculados humanos extraídos, divididos em quatro grupos de 14: A1 (BEBA) - preparo convencional com brocas e retrobturação com Super-EBA; A2 (BMTA) - preparo convencional com brocas e retrobturação MTA; B1 (UEBA) - preparo com ultra-som e retrobturação com Super-EBA e B2 (UMTA) - preparo com ultra-som e retrobturação com MTA. Após impermeabilização, os espécimes foram imersos em tinta nanquim por 48 h. As infiltrações ocorridas foram avaliadas com auxílio de estereomicroscópio e os resultados foram submetidos à análise estatística (ANOVA). As médias das infiltrações foram 0,5071 mm para o grupo BEBA, 0,4714 mm para o grupo BMTA, 0,3357 mm para o grupo UEBA e 0,3035 mm para o grupo UMTA.
Ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre os métodos de preparo cavitário apical, sendo que, os melhores resultados foram obtidos com o ultra-som. Os materiais utilizados (Super-EBA ou MTA) apresentaram selamento marginal semelhante, independentemente do método de preparo cavitário apical.
Pa084
Estudo comparativo entre a morfologia externa e interna (número de canais) da raiz do segundo pré-molar inferior
FAIG-LEITE, H., FERNANDES, R. G.*, OLIVEIRA, S. H. G., PEREIRA, A. C., MADEIRA, M. C.
Biociências - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: raquel@fosjc.unesp.br
O objetivo deste trabalho foi comparar a morfologia externa com a morfologia interna do segundo pré-molar inferior, chamando a atenção para o número de canais (C) e forames (F) encontrados. Seguindo os critérios de classificação por nós estabelecido em trabalhos anteriores, utilizamos neste estudo 2.277 dentes, sendo que estes foram separados segundo o número de sulcos e/ou fendas presentes em suas raízes e agrupados em dentes que apresentavam forma radicular simples, “característica de bifurcação”, “característica de trifurcação” e formas incomuns. Posteriormente, todos os dentes foram diafanizados e analisados sob lupa estereoscópica. Nos dentes de forma radicular simples encontramos 1.854 (81,42%) dentes com 1C e 1F, 2 (0,09%) com 2C e 1F e 35 (1,54%) com 2C e 2F. As raízes com “característica de bifurcação” 37 (1,62%) apresentavam 1C e 1F, 8 (0,35%) 2C e 1F, 62 (2,72%) 2C e 2F e 1 (0,04%) 4C e 4F. Nas raízes com “característica de trifurcação” encontramos 222 (9,75%) dentes com 1C e 1F, 8 (0,35%) com 2C e 1F, 28 (1,23%) com 2C e 2F e 1 (0,04%) com 3C e 3F. Nas formas incomuns encontramos 3 (0,13%) dentes com 1C e 1F, 14 (0,61%) com 2C e 2F e 2 (0,08%) dentes com 3C e 3F. A observação estereoscópica de todos os dentes revelou ainda a alta incidência de canais secundários, acessórios, laterais e recorrentes.
Concluímos que a presença de sulcos e/ou fendas na morfologia externa das raízes destes dentes interfere no número de canais e forames encontrados, devendo o profissional estar atento a estas variações evitando assim possíveis insucessos no tratamento endodôntico.
Pa085
Influência do material obturador, iodofórmio e tamponamento do azul de metileno na infiltração apical
SANTOS, K. S. A. D.*, SANTOS, R. A. D., GOMES, F. B., SILVA, L. S., MATHEUS, T. C., SILVA FILHO, J. M., CARNEIRO, S. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: ksasantos@hotmail.com
O objetivo da pesquisa foi avaliar a influência do material obturador, do iodofórmio e do tamponamento do azul de metileno a 2%, na infiltração apical em obturações do canal radicular. Foram instrumentados, pela técnica escalonada dinâmica, 110 canais mésio-vestibulares de molares inferiores humanos extraídos e obturados pela técnica da condensação lateral, sendo divididos em 4 grupos experimentais de 20 raízes e 3 controle de 10 raízes: Grupo I: guta-percha + AH Plus; Grupo II: guta-percha +AH Plus + iodofórmio; Grupo III: guta-percha + Sealapex; Grupo IV: guta-percha + Sealapex + iodofórmio. Nos grupos controle, um foi obturado usando a guta-percha e os outros (controle positivo e negativo) não foram obturados. Por fim os espécimes foram impermeabilizados com cianoacrilato, e as raízes imersas nos corantes azul de metileno a 2% e azul de metileno a 2% tamponado por 48 horas. As raízes foram seccionadas para mensuração da infiltração realizada com auxílio de uma grade calibrada em milímetros e visualizada através de uma lupa estereoscópica com 20 X de aumento. Os dados foram estatisticamente analisados através do teste de ANOVA, com nível de significância de 5%. Os maiores valores médios da infiltração ocorreram para o Sealapex com iodofórmio no azul de metileno a 2% tamponado e para o Sealapex no azul de metileno a 2%. Os menores valores médios encontraram-se para o AH Plus com iodofórmio no azul de metileno a 2%.
Pôde-se concluir que o cimento obturador, o iodofórmio e o tamponamento do azul de metileno influenciaram estatisticamente na infiltração apical.
Pa086
Estudo in vivo da infiltração coronária em dentes de cães após preparo para pino, empregando ou não um “plug” protetor
OGATA, L. I.*, HOLLAND, R., SOUZA, V., DEZAN JÚNIOR, E., SOUZA, R. C.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA. E-mail: leandroogata@hotmail.com
Comprovada a realidade da infiltração coronária de microrganismos em obturações de canal, por vários trabalhos in vitro, foi admitido ser mais grave o problema diante de casos com preparo para pino, por possuírem menor extensão de material obturador. Deve-se ressaltar, no entanto, ser muito importante a realização de trabalhos in vivo para melhor analisar e compreender o problema. Assim, foi propósito deste trabalho efetuar tratamento endodôntico em 40 canais de dentes de cães, realizando obturações pela técnica da condensação lateral com cones de guta-percha e os cimentos Sealapex e Endofill. Seguiu-se preparo para pino imediato, deixando remanescentes de 4 e 5 milímetros. Os remanescentes de 4 milímetros foram protegidos com um “plug” de 1 milímetro do adesivo Super Bonder. Os canais permaneceram expostos ao meio oral por 90 dias, quando então os animais foram sacrificados e as peças preparadas para exame histomorfológico e histobacteriológico. A análise estatística dos resultados mostrou que os dados obtidos com o Sealapex foram significantemente melhores que os do Endofill (p = 0,01). Não houve, no entanto, diferenças estatísticas significantes entre os grupos com ou sem “plug” protetor (p > 0,05).
Concluiu-se que os grupos com um “plug” protetor não exibiram diferenças significantes quando seus resultados foram comparados com os obtidos nos grupos sem “plug”.
Pa087
Reparo apical de dentes de cães após preparo para pino e exposição do material obturador ao meio oral.
MANNE, L. N.*, SIMIONATO, A. P. B., HOLLAND, R., SOUZA, V., DEZAN JÚNIOR, E.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA. E-mail: lumanne@globo.com
A infiltração coronária de microorganismos através das obturações de canal é uma ocorrência comprovada. Nos casos do preparo para pino o problema é mais preocupante ainda. Embora tenham sido desenvolvidos muitos trabalhos in vitro sobre o assunto, a literatura carece de trabalhos in vivo. Foi propósito deste trabalho efetuar tratamento endodôntico em 40 canais de dentes de cães obturando-os com os cimentos CRCS e Endomethasone e cones de guta-percha. Seguiu-se o preparo para pino imediato, deixando um remanescente obturador de 5 ou 4 milímetros. Os remanescentes de 4 milímetros foram protegidos com um “plug” de 1 milímetro do cimento temporário Coltosol. Concluído o tratamento, as obturações ficaram expostas ao meio oral por 90 dias. Os animais foram então sacrificados e as peças obtidas preparadas para exame histomorfológico e histobacteriológico. Foi observado 35% de casos de infiltração bacteriana nos grupos sem “plug” e 15% nos grupos com “plug”. A análise estatística demonstrou que, no geral, o emprego de um “plug” protetor favoreceu a obtenção de melhores resultados histomorfológicos (p = 0,05).
Conclui-se que, embora os tipos de cimentos obturadores empregados não tenham tido influência nos resultados, o emprego de um “plug” protetor determinou resultados significantemente melhores do que o não emprego.
Pa088
Influência da aplicação do tetrafluoreto de titânio na permeabilidade dentinária do sistema endodôntico
BRZOZOWSKI, M. E.*, LAGE-MARQUES, J. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: brzozo@uol.com.br
Analisou-se a influência da substância tetrafluoreto de titânio 4% aplicada nas paredes dentinárias do sistema de canais radiculares, verificando sua atuação em relação às alterações na permeabilidade dentinária. Foram utilizadas vinte e quatro raízes palatinas de molares superiores que foram divididas em seis grupos com quatro espécimes cada. Os grupos G1, G2, G3 e G4 tiveram o preparo químico-cirúrgico realizado pelo protocolo Endo FOUSP. Os grupos G5 e G6 permaneceram com os canais sem alterações. A irrigação final pós-preparo dos canais foi diferente para os grupos. Os grupos G1 e G3 foram irrigados com 10 ml de EDTA-T 15% enquanto que os grupos G2 e G4 com 10 ml de hipoclorito de sódio a 0,5%. Para testar a ação do tetrafluoreto de titânio a 4% aplicou-se 0,6 ml no interior dos canais das amostras dos grupos G2, G3 e G5. A análise da permeabilidade dentinária foi feita com o corante indicador Rodamina B 1%. Observou-se um aumento crescente de penetração do corante nos espécimes que receberam preparo químico-cirúrgico, sendo maior para aqueles cuja irrigação final foi feita com EDTA-T 15%.
Em relação à ação do tetrafluoreto de titânio 4% os canais que sofreram a sua ação tiveram a permeabilidade consideravelmente reduzida, independentemente da substância irrigadora.
Pa089
Reparo apical após obturação do canal radicular e preparo para pino, com ou sem proteção do remanescente da obturação
SOUZA, R. C.*, SOUZA, V., HOLLAND, R., DEZAN JÚNIOR, E., OGATA, L. I.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA. E-mail: rscarmona@ig.com.br
O objetivo deste trabalho foi o de analisar a influência da proteção do remanescente da obturação do canal radicular após preparo para pino, na resposta dos tecidos periapicais de dentes de cães. Inicialmente os dentes foram pulpectomizados e os canais preparados biomecanicamente e obturados com os cimentos Apexit ou N-Rickert. A seguir, os materiais obturadores foram parcialmente removidos preservando-se remanescentes de obturação com 4 ou 5 mm de extensão para cada cimento, sendo os primeiros protegidos com um “plug” de 1 mm de cimento MTA Angelus. Desta maneira, ficaram caracterizados 4 grupos experimentais com 10 espécimes cada um, cujos remanescentes da obturação ficaram expostos ao meio oral por um período de 90 dias. Após este período os animais foram sacrificados e as peças obtidas preparadas para análise histológica. Os eventos presentes foram, então, quantificados e submetidos à análise estatística. Os dados da análise histomorfológica demonstraram que, independentemente do cimento empregado, a utilização do “plug” proporcionou os melhores resultados e que, no geral, não houve diferença entre os cimentos estudados. Por outro lado, à análise histomicrobiológica detectou presença de bactérias nos grupos Apexit com “plug” (40%) e sem “plug” (90%), e N-Rickert com “plug” (50%) e sem “plug” (80%).
Concluiu-se que após preparo para pino, a proteção do remanescente da obturação com um “plug” de MTA Angelus proporcionou resultados significativamente melhores (p = 0,01) e que os dois cimentos estudados apresentaram comportamentos semelhantes (p > 0,05).
Pa090
Estudo clínico da influência da medicação intracanal, entre sessões, na terapia endodôntica
BARBOSA, A. V. H.*, LEMOS, A. T. A., FERREIRA, G. D. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: viniccius@terra.com.br
O presente estudo objetivou avaliar a sintomatologia dolorosa, quando do uso de medicação intracanal entre sessões, referida por 63 pacientes submetidos a tratamento endodôntico na Clínica de Especialização em Endodontia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Foram utilizados 3 tipos de medicamento: hidróxido de cálcio, uma associação de corticóide e antibiótico (Otosporin) e o tricresol formalina, tomando-se por base o diagnóstico clínico-radiográfico. Os dados coletados foram registrados em um formulário e analisados através dos testes estatísticos descritivo e inferencial. Os resultados revelaram que 33,3% dos pacientes referiram sensibilidade dolorosa. O sexo feminino foi responsável por 38,6% dos quadros agudos, enquanto o masculino 21,1%. A sensibilidade foi mais prevalente na faixa etária entre 41 e 59 anos. A pulpite irreversível sintomática foi o diagnóstico clínico-radiográfico mais freqüente (27%), seguido da necrose pulpar (20,6%) e do abscesso periapical crônico (17,5%). Referiram quadros álgicos 33,3% dos pacientes tratados com hidróxido de cálcio, 18,5% com tricresol formalina e 8,3% com o Otosporin. 
Baseados na metodologia empregada, podemos concluir que o hidróxido de cálcio propicia sensibilidade dolorosa de forma mais prevalente que os outros materiais testados, entretanto não se pode comprovar associação relevante entre as variáveis ao nível de significância considerada (p > 0,05).
Pa091
Efeito da implantação iônica na superfície de instrumentos rotatórios de níquel-titânio
COSTA, C.*, SANTOS, M. D., ALONSO-FALEIROS, N.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: crisc@usp.br
O presente estudo buscou avaliar a superfície de instrumentos rotatórios de níquel-titânio antes e após o  tratamento por implantação iônica de nitrogênio. Para tal, foram utilizados vinte instrumentos novos da marca Quantec de #40, com 21 mm. Todos tiveram a superfície observada sob microscopia eletrônica de varredura com aumento de 100 X e em seguida implantada com íons de nitrogênio uma dose de 2,5  10-17 íons/cm2 com auxílio de um acelerador de íons de 200 keV por 6 horas. A intensidade de corrente foi 1 A/cm2 à temperatura de 130C e vácuo de 1,0  107 Torr. Posterior ao tratamento, as limas foram novamente observadas no microscópio eletrônico de varredura. Os resultados mostraram o desaparecimento de cavacos, rebarbas e marcas oriundas das ferramentas de usinagem na superfície dos instrumentos após o tratamento por implantação de íons de nitrogênio.
Concluiu-se que a implantação iônica melhorou o acabamento superficial dos instrumentos.
Pa092
Avaliação do poder de solvência de substâncias utilizadas em retratamentos endodônticos
CARNEIRO, S. M.*, ALVES, D. F., SANTOS, K. A. D., GOMES, F. B., SILVA FILHO, J. M., MATHEUS, T. U.
Dentística Restauradora - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE CARUARU. E-mail: sergiobcarneiro@ig.com.br
O objetivo deste trabalho foi verificar a capacidade de solvência de algumas substâncias frente aos materiais obturadores de canais radiculares mais utilizados na prática clínica através da metodologia da perda de massa e pesagem dos espécimes em balança de precisão a fim de classificá-los quanto ao seu poder de solvência em determinados períodos de tempo. Foram testados os solventes xilol, eucaliptol, óleo de caca de laranja e foi incluído também o óleo essencial de mentha crispa além do controle que foi a água destilada. Após a realização da parte experimental, os dados foram tabulados e submetidos aos testes estatísticos de análise descritiva F (ANOVA), Tukey de significância. Os resultados mostraram que todas as substâncias testadas apresentaram capacidade de solvência sobre a massa obturadora. Os resultados mostraram também que o xilol em relação aos outros solventes foi o que solveu a massa obturadora mais rapidamente em relação a todas as substâncias avaliadas em todos os tempos estudados seguido do óleo de casca de laranja, logo após o eucaliptol, sendo que o óleo de mentha crispa foi a variável avaliada que apresentou o pior resultado, apesar de ter se igualado ao óleo de casca de laranja somente no primeiro minuto.
Assim sendo, foi possível concluir, baseados na nossa metodologia, que o xilol foi o mais efetivo em todos os tempos pesquisados.
Pa093
Avalição da padronização das limas endodônticas e dos cones de guta-percha de acordo com a especificação ISO-3630-1
AGUIAR, C. M.*, CAVALCANTI, J. S. C., COELHO, K. C.
Prótese e Cirurgia Bucofacial - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: cmaguiar@hotmail.com
Na endodontia, é necessário a padronização entre as limas e os cones de guta-percha principais, para que haja a perfeita equivalência entre o instrumento apical final e o cone principal, a fim de facilitar e melhorar a obturação endodôntica e conseqüentemente obter-se melhor selamento apical. Na prática clínica, observou-se certa dificuldade na adaptação apical dos cones principais de guta-percha, sendo necessário a utilização de manobras adicionais para se alcançar uma adaptação aceitável. Os objetivos do presente trabalho foram avaliar a equivalência entre os diâmetros D0 das limas endodônticas e dos cones principais de guta-percha e o grau de estandardização de acordo com a norma ISO-3630-1. Foram utilizadas 660 limas endodônticas, de primeira e de segunda série, largamente utilizadas no Brasil: Dentsply-Maillefer (Suíça), Dyna Endodontics Instruments (França) e Kerr Dentistry (EUA); e 720 cones de guta-percha principais, de primeira e segunda série, dos seguintes fabricantes: Dentsply-Maillefer (Suíça), Tanariman (Brasil) e Endopoints (Brasil). Para medir o diâmetro D0 utilizou-se um paquímetro digital série 500 (Mitutoyo America Co. - Japão).
É estatisticamente significante a falta de correspondência entre o diâmetro D0 das limas endodônticas e dos cones de guta-percha principais e em relação a norma ISO-3630-1. Conseqüentemente a seleção do cone principal de guta-percha pelo instrumento final é apenas um referencial.
Pa094
Citotoxicidade do gel de natrosol como veículo do Endo PTC em cultura de fibroblastos de periodonto humano
MALHEIROS, C. F.*, CAVALCANTI, B., MARQUES, M. M., LAGE-MARQUES, J. L.
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA. E-mail: claudiamalheiros@uol.com.br
As substâncias químicas auxiliares ao preparo químico-cirúrgico devem atuar sobre microorganismos presentes no canal radicular sem, contudo, agredir os tecidos periapicais. A já consagrada associação do líquido de Dakin e Endo PTC preconizada por Paiva & Antoniazzi (1973) da técnica endodôntica da FOUSP satisfazem a relação limpeza versus biocompatibilidade. Tendo em vista a extensa utilização de veículos na forma de gel em inúmeros procedimentos da prática odontológica, esse experimento analisa os veículos Carbowax (creme) da formulação do Endo PTC e o Natrosol (gel). A proposta deste estudo foi verificar a citotoxicidade destas associações por meio de ensaios de viabilidade pela exclusão de células coradas pelo azul de Trypan. Hipoclorito de sódio a 0,5% associado ao Endo PTC (grupo II) ou Endo PTC gel (grupo III) foram diluídos a 0,01% em DMEM, e aplicados em culturas de fibroblastos de periodonto humano. Células crescidas e mantidas em DMEM serviram como controle (grupo I). Foram realizadas contagens celulares em hemocitômetro após 0, 6, 12 e 24 horas de contato, obtendo assim a resposta celular imediata das células em contato com as soluções. Os resultados revelaram que o comportamento das células foi semelhante nas três condições, com as seguintes médias de viabilidade celular em ordem decrescente: grupo I (controle), grupo II (Natrosol) e grupo III (Carbowax). A análise estatística ANOVA revelou não haver diferenças significantes entre as soluções.
Conclui-se que as associações Endo PTC creme e Endo PTC gel não são citotóxicas no cultivo celular na diluição testada.
Pa095
Descontaminação rápida de cones de guta-percha por meios químicos
CHASSOT, A. L. C.*, WAGNER, M. H., DOTTO, R. F., DOTTO, S. R., LOSEKANN, M.
Enfermagem e Odontologia - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL. E-mail: eduardoeana@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o tempo para a descontaminação de cones de guta-percha e a ação antimicrobiana das seguintes soluções químicas: clorexidina 0,2%, álcool etílico 70%, hipoclorito de sódio 1% e ácido peracético 0,2%. Usou-se como cepa padrão o Enterococcus faecalis (ATCC # 29212) O liofilizado bacteriano foi reconstituído em 2 ml de solução fisiológica estéril e cultivado em meio ágar-sangue a 37C por 24 horas obtendo-se colônias puras. Estas foram diluídas em solução salina estéril até se obter uma turbidez visualmente comparada ao padrão 0,5 da escala de MacFarland. Os cones de guta-percha foram contaminados através de imersão por 30 minutos na solução microbiana. A seguir foram secos em gaze estéril e imersos nas soluções teste por períodos de 1 e 15 segundos. Após a imersão os cones foram secos, colocados em tubos de ensaio estéreis contendo caldo BHI e incubados em aerobiose a 37C por 72 horas. A análise dos resultados mostrou que apenas houve crescimento bacteriano nos tubos do controle positivo e dos cones imersos por 1 segundo em clorexidina 0,2% e álcool 70%. Não houve crescimento bacteriano no controle negativo e nos tubos dos cones imersos por 15 segundos nas 4 soluções testadas.
Concluiu-se que as 4 soluções testadas foram efetivas na descontaminação de cones de guta-percha quando da imersão por 15 segundos, porém o ácido peracético 0,2% e o hipoclorito de sódio 1% também foram efetivos em apenas 1 segundo de imersão. Sugere-se novos estudos para que se possa fazer um protocolo seguro de descontaminação de cones na terapia endodôntica.
Pa096
Avaliação in vitro do selamento apical dos canais radiculares em função de diferentes técnicas de obturação
BROSCO, V. H.*, BERNARDINELI, N.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: vivi150@uol.com.br
Este estudo teve como objetivo avaliar o selamento apical de canais radiculares obturados por diferentes técnicas. Cento e seis incisivos inferiores humanos tiveram seus canais instrumentados através da técnica escalonada regressiva. Após a instrumentação, cem dentes foram impermeabilizados nas superfícies externas da coroa e da raiz, exceto nas proximidades do forame apical, com uma camada de Araldite e duas camadas de esmalte para unhas. Em seguida, foram divididos em cinco grupos de vinte elementos cada, de acordo com a técnica de obturação utilizada: 1. condensação lateral ativa realizada com lima tipo Kerr; 2. onda contínua de condensação realizada com o System B; 3. guta-percha termoplastificada injetável realizada com o sistema Ultrafil; 4. guta-percha termoplastificada mecanicamente realizada com o sistema JS Quick-Fill; 5. guta-percha termoplastificada associada a um cone principal realizada com o sistema Microseal. Os seis dentes restantes foram utilizados como controles positivo e negativo. Após a obturação, as aberturas coronárias foram seladas e os dentes imersos em solução aquosa de azul de metileno a 2%, durante setenta e duas horas, a 37ºC. A seguir, os dentes foram seccionados longitudinalmente e a infiltração apical avaliada em um estereomicroscópio.
O sistema Microseal apresentou a melhor capacidade de selamento apical, seguido pelo System B, JS Quick-Fill, Ultrafil e pela técnica da condensação lateral.
Pa097
Avaliação das condições de limpeza de limas endodônticas novas tipo K de diferentes marcas comerciais
FILIPPINI, H. F., OLIVEIRA, E. M.*
Endodontia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: helenff@terra.com.br
Objetivou-se avaliar as condições de limpeza de limas endodônticas novas de aço inoxidável, tipo K, de 21 mm, de três diferentes marcas comerciais. Foram avaliadas 90 limas endodônticas novas, tipo K que foram divididas em grupos A, B e C. Cada grupo continha 30 limas. A análise das condições de limpeza foi feita a partir do microscópio eletrônico de varredura (MEV) com aumento de 80 X. Foram realizadas eletromicrografias de cada lima avaliada. As eletromicrografias foram avaliadas por 3 endodontistas calibrados que lhes atribuíram escores predeterminados, de acordo com a quantidade de resíduos presentes na parte ativa das mesmas. A análise estatística foi feita a partir do teste Kruskal-Wallis. As limas do grupo C apresentaram-se mais limpas que as dos grupos A e B. Os grupos A e B não diferiram entre si. Não há diferenças significativas entre os calibres estudados.
As limas endodônticas novas apresentam algum grau de sujidade na superfície da sua parte ativa. As limas do grupo C apresentaram melhores condições de limpeza quando comparadas com os outros grupos. As limas novas deverão passar pelo processo de limpeza antes de serem esterilizadas.
Pa098
Avaliação da zona de perigo após a modelagem com ProFile series 29 .04 e .06 em raízes mesiais de molares inferiores
FARINIUK, L. F.*, FIDEL, S., FIDEL, R. A. S., EGREJA, P., CARVALHO JÚNIOR, J. R., BARATTO FILHO, F.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: fariniuk@uol.com.br
A etapa correspondente à modelagem do canal radicular deve permitir que se amplie o canal assegurando a confecção de um batente apical e conicidade, além de adequada limpeza e/ou desinfecção do sistema de canais radiculares. O preparo deve conter o canal original e manter-se centrado neste, não enfraquecendo a raiz. O objetivo deste trabalho foi avaliar a espessura remanescente da estrutura dentária na “zona de perigo” de raízes mesiais de molares inferiores após a modelagem com instrumentos ProFile Series 29. Foram utilizados 12 canais mésio-vestibulares e 12 canais mésio-linguais de molares inferiores. Após o preparo dos canais procederam-se cortes transversais a 1,5 mm apicalmente à furca radicular. Em seguida, os segmentos radiculares foram escaneados e as imagens digitalizadas foram medidas utilizando o software Image Tool. As menores espessuras dentinárias nas paredes distais das raízes mesiais foram determinadas, obtendo-se como média a espessura de 0,7425 mm para o canal MV e 0,7225 para o canal ML. Não observou-se nenhum caso de perfuração do canal radicular, um caso de perda total da dentina e um caso de fratura de instrumento.
Conclui-se com o presente estudo que os instrumentos ProFile de conicidade .04 e .06 podem ser utilizados com segurança nos molares inferiores.
Pa099
Efetividade de diferentes técnicas na remoção do material obturador durante os retratamentos endodônticos
MASIERO, A. V.*, BARLETTA, F. B.
Ciências Biológicas e da Saúde - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE. E-mail: anemasiero@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a efetividade de diferentes técnicas em remover o material obturador do interior de canais radiculares. Oitenta dentes humanos extraídos, pré-molares inferiores, provenientes do Banco de Dentes da Universidade Federal de Pelotas foram selecionados, instrumentados e obturados. Após 8 meses, os canais foram desobturados e reinstrumentados com a utilização das seguintes técnicas: grupo I - técnica manual com emprego de limas manuais tipo K; grupo II - técnica mecanizada com emprego do sistema rotatório com limas NiTi K3 Endo; grupo III e IV - técnica mecanizada com emprego de sistemas recíprocos, M4 e Endo-Gripper, associados a limas manuais tipo K. A quantidade de material obturador remanescente nas paredes dos canais foi verificada radiograficamente e as imagens digitalizadas e analisadas pelo software AutoCAD 2000, onde as áreas referentes ao canal radicular e aos resíduos contidos no seu interior foram delineadas e as proporções, total e estratificadas em terços entre as mesmas foram estabelecidas. A comparação múltipla dos índices percentuais de total de material obturador remanescente não detectou diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados. Entretanto, em todos os grupos se observou diferenças entre os terços do canal radicular, sendo o terço apical o que apresentou maior quantidade de material obturador remanescente, estatisticamente diferente dos demais.
A comparação da efetividade das técnicas demonstrou que os instrumentos rotatórios de Ni-Ti K3 Endo revelaram-se, com diferença estatisticamente significativa, mais eficientes atingindo uma média percentual de material obturador remanescente bem inferior aos demais grupos, que permaneceram juntos em um mesmo extrato.
Pa100
Avaliação em MEV da limpeza dos canais radiculares com diferentes métodos de aplicação do EDTA
TANOMARU, J. M. G., LEONARDI, D. P.*, TANOMARU FILHO, M., ESBERARD, R. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: deleonardi@yahoo.com.br
Durante o preparo biomecânico dos canais radiculares, uma camada residual de detritos é formada sobre as paredes dentinárias, sendo importante o emprego de soluções irrigadoras para sua remoção. O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de limpeza após preparo biomecânico empregando diferentes técnicas que associam a solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) e o EDTA. Foram utilizados caninos humanos extraídos, obtidos em banco de dentes, os quais foram divididos em 5 grupos com 5 espécimes cada: grupo I- NaOCl 2,5%; grupo II- NaOCl 2,5% + solução de EDTA (final); grupo III- NaOCl 2,5% + EDTA gel (final); grupo IV- NaOCl 2,5% associado à solução de EDTA; grupo V- NaOCl 2,5% alternado com solução de EDTA. Após o preparo biomecânico, os dentes foram clivados e analisados em microscopia eletrônica de varredura em aumento de 500 vezes. A limpeza das paredes dos canais radiculares foi avaliada em 4 áreas dos terços cervical, médio e apical, sendo atribuídos escores. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística não-paramétrica demostrando que a melhor limpeza da superfície das paredes dos canais radiculares foi obtida quando empregado o EDTA (grupos II a V), em relação ao grupo I (p < 0,05). No terço cervical destacaram-se com melhor limpeza os grupos II, III e V; no terço médio o grupo V e no terço apical, os grupos III e V. 
Concluímos que o emprego do EDTA tem grande importância na limpeza das paredes dos canais radiculares, porém com diferenças entre as técnicas de emprego do mesmo. (Apoio: NAP/MEPA - ESALQ/USP.)
Pa101
Análise da atividade antimicrobiana de dois medicamentos utilizados em Endodontia
DOTTO, S. R.*, DOTTO, R. F., WAGNER, M. H., LOSEKANN, M., RITZEL, B.
Odontologia e Enfermagem - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL. E-mail: dotto@viavale.com.br
O objetivo deste estudo foi testar a ação antimicrobiana de dois medicamentos intracanais através do método de difusão em ágar. Os medicamentos utilizados foram o paramonoclorofenol canforado (PMCC) e a clorexidina 0,2%. Utilizou-se como cepa padrão o Enterococcus faecalis (ATCC # 29212). O liofilizado bacteriano foi reconstituído em 2 ml de solução fisiológica estéril conforme instrução do fabricante. A seguir foi realizada a cultura em meio ágar-sangue com incubação aeróbica de 37C por 24 horas, quando obteve-se colônias puras de Enterococcus faecalis. As colônias foram diluídas em solução salina estéril até se obter uma turbidez visualmente comparada ao padrão 0,5 da escala de MacFarland. Com auxílio de um “swab” estéril, a suspenção bacteriana diluída foi transportada para o meio de cultura ágar Brain Heart Infusion (BHI), sendo semeada em toda superfície do mesmo. As substâncias líquidas foram testadas através da utilização de um papel filtro estéril embebido com as diferentes medicações, sendo a seguir posicionados sobre a placa de cultura. Permitiu-se uma hora para que ocorresse a difusão medicamentosa. As placas foram incubadas a 37C, onde permaneceram por 48 horas. Decorrido este período foi realizada a leitura e medição dos halos de inibição bacteriana com o auxílio de um paquímetro digital, onde constatou-se atividade inibitória para ambos os medicamentos testados.
Os resultados demonstraram a efetividade das duas medicações sobre a bactéria avaliada.
Pa102
Análise da biocompatibilidade de três cimentos endodônticos após implante em tecido conjuntivo subcutâneo de ratos
BRANDÃO, R. M.*, FIDEL, R. A. S., AZEVEDO, N. L., FIDEL, S. R., LOURENÇO, S. Q., SABA, T. A. R., MOREIRA, E. J. L.
Proclin - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: romeromb@uol.com.br
O presente estudo analisou e comparou in vivo a biocompatibilidade dos cimentos endodônticos Endofill, Pulp Canal Sealer EWT e uma formulação manipulada do cimento de Rickert (Farmácia Lenzafarm), após implante em tecido conjuntivo subcutâneo de 20 ratos Wistar albinos adultos machos. Tubos de polietileno preenchidos com os respectivos materiais foram implantados em lojas cirúrgicas preparadas no dorso dos animais. Tubos vazios foram inseridos como controle. Os implantes com tecido circundante foram removidos após 7, 30, 60 e 90 dias, fixados e preparados histologicamente para análise em microscopia óptica (10 X e 40 X). Intenso para moderado infiltrado inflamatório mononuclear com diferentes extensões de necrose foi observado com todos os materiais nos períodos de 7 e 30 dias. A intensidade da reação diminuiu progressivamente nos períodos de 60 e 90 dias. Com todos os cimentos foi observada formação de cápsula fibrosa em graus variáveis. A análise estatística dos resultados através do teste de Kruskal-Wallis, não revelou diferença significativa entre os cimentos testados. Entretanto, ao final do experimento, as reações teciduais eram discretas para Endofill e Pulp Canal Sealer EWT, e moderada com confinadas áreas de necrose para o cimento de Rickert (Lenzafarm). Entre todos os materiais testados o Pulp Canal Sealer EWT apresentou um processo de reparação tecidual mais avançado.
Os cimentos foram relacionados, em ordem crescente do teor de biocompatibilidade: cimento de Rickert (Lenzafarm), Endofill e Pulp Canal Sealer EWT.
Pa103
Avaliação in vitro da ação antimicrobiana de diferentes medicações intracanais frente o Enterococcus faecalis
DOTTO, R. F.*, DOTTO, S. R., LOSEKANN, M., WAGNER, M. H., RITZEL, B.
Odontologia e Enfermagem - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL. E-mail: ronise@viavale.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a ação antimicrobiana de diferentes medicações intracanais através do método de difusão em ágar. Os medicamentos utilizados foram o hidróxido de cálcio (CaOH)2 associado à clorexidina 0,2%, Ca(OH)2 associado ao paramonoclorofenol canforado (PMCC) e propilenoglicol e o Ca(OH)2 associado a solução fisiológica. Usou-se como cepa padrão o Enterococcus faecalis (ATCC # 29212). O liofilizado bacteriano foi reconstituído em 2 ml de solução fisiológica estéril. A seguir realizou-se a cultura em meio ágar-sangue com incubação aeróbica de 37C por 24 horas, quando obteve-se colônias puras de Enterococcus faecalis. As colônias foram diluídas em solução salina estéril até se obter uma turbidez visualmente comparada ao padrão 0,5 da escala de MacFarland. Com auxílio de um “swab” estéril, a suspensão bacteriana diluída foi semeada em toda superfície do meio de cultura ágar Brain Heart Infusion (BHI). A seguir, através de um “punch”, foram realizadas escavações nos meios que foram preenchidas de maneira uniforme com as medicações. Aguardou-se uma hora para que ocorresse a difusão medicamentosa. As placas foram incubadas a 37C, onde permaneceram por 48 horas. A sensibilidade dos microorganismos frente as medicações foi avaliada pela presença ou não dos halos de inibição, os quais foram medidos com o auxílio de um paquímetro digital.
Após a análise dos resultados observou-se atividade inibitória apenas para a associação Ca(OH)2 com PMCC e propilenoglicol frente a bactéria analisada.
Pa104
Estudo comparativo in vitro do desgaste das zonas de risco promovido por brocas Gates-Glidden
CARVALHAL, J. C. A.*, ARAÚJO, M. C. P., GARCIA FILHO, P. F., GUEDES, A. M. L.
Especialização de Endodontia - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: jccarvalhal@starmedia.com.br
Objetivou-se avaliar a segurança de 3 técnicas de alargamento em relação a integridade da zona de risco. Utilizou-se 27 molares inferiores extraídos que foram acessados e adaptados num dispositivo tipo mufla modificada de Bramante e seccionados transversalmente a 2,0 mm abaixo da furca. Os dentes foram divididos em 3 grupos que seguiram o seguinte critérios para alargamento cervical e médio: G1: Gates-Glidden #1, #2, #3, #4, #5 crescente com pressão contra zona de segurança, G2: Gates-Glidden #4, #3, #2 decrescente e G3: Gates-Glidden #2, #3, #4 crescente. Fotos pré- e pós-alargamento foram obtidas no microscópio cirúrgico (40 X) e digitalizadas em software Radioimp 1.0 para análise morfométrica e tratadas estatiscamente pelo teste não-paramétrico ANOVA Kruskal-Wallis o qual não detectou diferenças significantes (p > 0,005) em todos os canais. No G1, o valor médio de desgaste da zona de risco de canais mesiais e distais foi respectivamente de 0,345 mm e 0,302 mm. No G2, o valor médio de desgaste da zona de risco de canais mesiais e distais foi respectivamente de 0,38 mm e 0,329 mm. No G3, o valor médio de desgaste da zona de risco de canais mesiais e distais foi respectivamente de 0,403 mm e 0,371 mm.
Entre as técnicas estudadas não houve diferença entre G1, G2 e G3 com relação ao desgaste da zona de risco dos canais mesiais e distais. Portanto, as técnicas promoveram desgaste semelhante da zona de risco em todos os canais de molares inferiores.
Pa105
Liberação de flúor e efeito cariostático de sistemas adesivos em dentina radicular
FREITAS, P. M.*, HARA, A. T., QUEIROZ, C., GIANNINI, M., SERRA, M. C., CURY, J. A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: pmfreitas@hotmail.com
Objetivou-se quantificar o flúor (F) liberado por adesivos e verificar o seu efeito na inibição da cárie radicular. No primeiro estudo avaliou-se a liberação de F de espécimes dos adesivos Optibond Solo (A), One-up Bond F (B), Prime & Bond NT (C) e Tenure Quick (D), quando submetidos à ciclagem de pH; Ketac-Fil (ionômero de vidro) e Single Bond (adesivo sem flúor) foram utilizados como controle (+) e (–), respectivamente. No segundo estudo, foram realizadas restaurações em fragmentos de dentina radicular, utilizando-se os mesmos adesivos associados à uma resina composta não fluoretada; no grupo controle (+) os fragmentos foram restaurados apenas com Ketac-Fil. As amostras foram termocicladas e submetidas à ciclagem de pH. O efeito cariostático foi determinado através de microscopia de luz polarizada em 3 zonas adjacentes à restauração. A presença de lesão de parede (LP) e de zona de inibição (ZI) foi avaliada. Os dados foram analisados através da ANOVA, teste de Tukey e análise de regressão (p < 0,05). Maior liberação de F foi encontrada no (grupo controle (+), seguido de A, B e C. A liberação de F dos materiais ao longo da ciclagem de pH foi representada por análises de regressões. Os grupos D e controle (–) não apresentaram níveis detectáveis de F liberado. Na zona mais próxima à restauração, o grupo controle (+) revelou maiores áreas de inibição de cárie. Em todas as zonas avaliadas, os grupos A-D não diferiram entre si e do grupo controle (–). LP não foi detectada.
Alguns adesivos foram capazes de liberar F, porém não apresentaram efeito cariostático.
Pa106
Dois anos de avaliação clínica de diferentes materiais utilizados como selantes de fissuras
PARDI, V.*, PEREIRA, A. C., ASSAF, A. V., MENEGHIM, M. C., AMBROSANO, G. M. B.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: vpardi@uol.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a retenção e a efetividade na prevenção de cárie oclusal de três diferentes materiais utilizados como selantes de fissuras: ionômero de vidro modificado por resina (A), resina composta de alto escoamento (B) e resina modificada por poliácido (C) após dois anos de aplicação clínica. A amostra foi composta por 113 crianças com idade ente 7-8 anos e que apresentavam índice ceo diferente de zero. 117, 119 e 120 primeiros molares permanentes foram selados com o material A, B e C, respectivamente, sendo que apenas um material foi utilizado para selar os dentes de cada criança. Índice de placa (IHO-S), índice ceo e dados socioeconômicos foram anotados no primeiro exame. Os exames clínicos foram realizados 6, 12 e 24 meses após a aplicação clínica dos selantes. Houve diferença estatisticamente significante em relação às taxas de retenção entre os materiais do grupo A e B e entre os grupos B e C após 2 anos, com o material B apresentando os melhores resultados. Cerca de 3,1% dos dentes do grupo A, 4,3% dos dentes do grupo B e 6,7% do grupo C se encontraram restaurados ou cariados (qui-quadrado, p > 0,05). Não houve associação entre índice de placa, índice ceo e perfil socioeconômico com presença de cárie dental após 2 anos.
Os resultados sugerem que a resina composta de alto escoamento teve uma satisfatória retenção após esse período de avaliação e, embora os materiais A e C tenham apresentado baixas taxas de retenção, todos os materiais foram efetivos na prevenção da cárie oclusal. (Apoio financeiro: FAPESP - 02/00156-6.)
Pa107
Detecção de lesões artificias de cárie em dentes decíduos utilizando o DIAGNOdent
MENDES, F. M.*, NICOLAU, J.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: medeirosmendes@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho do DIAGNOdent na detecção e quantificação de lesões de cárie artificiais em superfícies lisas de dentes decíduos. Duas regiões na face vestibular dos dentes de 1 x 2 mm foram delimitadas em 16 incisivos decíduos para determinar o local de formação das lesões artificiais. Medições iniciais nessas regiões foram realizadas com DIAGNOdent. Os dentes foram então isolados com verniz, exceto nos locais delimitados. As lesões foram criadas usando o método de ciclagem de pH (8 h em solução desmineralizadora, pH 4,8; 16 h em solução remineralizadora, pH 7,0) durante 14 dias. Após esse período, o esmalte foi removido e novas medições foram feitas. Uma lesão de cada dente foi secionada e a profundidade da lesão foi mensurada com microscopia de luz polarizada. Usando o teste de Wilcoxon, observamos um aumento significante nas medições finais (6,44  2,26) comparadas às iniciais (3,58  0,74) (p < 0,01). O valor da área sob a curva ROC foi de 0,956, indicando excelente desempenho do método, e o valor ideal do ponto de corte entre superfície sadia e desmineralizada obtido através da análise ROC foi 5. Com esse ponto de corte, obtivemos sensibilidade de 0,78; especificidade de 1,00 e acurácia de 0,89. No entanto o valor da correlação de Pearson entre a profundidade das lesões e as medições com DIAGNOdent não foi tão boa (r = 0,68).
Concluímos que apesar do método não medir precisamente a perda mineral de lesões iniciais em esmalte, o DIAGNOdent poderia ser útil para detecção de desmineralização precoce em superfícies lisas de dentes decíduos.
Pa108
Nova abordagem matemática para aprimorar a análise do esmalte dental pela microscopia de luz polarizada
SOUSA, F. B.*, VIANNA, S., MAGALHÃES, N. S. S.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: fredericosousa@hotmail.com
Um dos principais problemas na análise da imagem do esmalte dental à microscopia de luz polarizada (MLP) é a inadequação da aplicação direta da equação de Wiener para aquele tecido. O objetivo deste estudo teórico é o de aprimorar as análises qualitativa e quantitativa da birrefringência (BR) do esmalte dental, pela MLP, aplicando uma nova abordagem matemática para o cálculo do índice de refração (IR) do seu espaço intercristalino (EIC). Esta abordagem considera a soma dos produtos do volume (V) e do IR de cada componente do EIC [água firme (a1), água livre (a2) e matéria orgânica (b)], cujo resultado é usado na equação de Wiener. As BRs de forma e intrínseca calculadas pela nova abordagem para os esmaltes maduro e em formação reproduziram bem, pela primeira vez, os valores de BR experimentais relatados por estudos que também usaram um método confiável para determinar o percentual do V mineral. A abordagem também mostra que: (1) diferentes conjuntos de valores para Va1, Va2 e Vb são necessários para os cálculos em esmaltes em formação, maduro, cariado e maduro hipomineralizado; (2) é possível calcular a contribuição da BR de forma para a BR intrínseca; (3) a remoção não padronizada da água livre pode alterar a BR independentemente do V mineral; e (4) é possível identificar o componente do esmalte responsável por mudanças na BR de lesões cariosas em resposta a tratamentos.
Concluímos que a nova abordagem aprimora a aplicação da MLP para estudos qualitativos e quantitativos de mineralização do esmalte dental.
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Disponibilidade do fluoreto presente em dentifrícios infantis encontrados no mercado brasileiro
RIBEIRO, C. C. C.*, TENUTA, L. M. A., AIRES, C. P., CYPRIANO, S., GUSHI, L. L., RIHS, L. B., CURY, J. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: cecilia_ribeiro@hotmail.com
Para que um dentifrício fluoretado tenha potencial anticariogênico é necessário que o flúor se apresente na forma solúvel. A resolução da ANVISA que atualmente regulamenta os dentifrícios no Brasil só estabelece a concentração máxima de fluoreto no produto (1.500 ppm F) sem especificar qualidade. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a disponibilidade do fluoreto em dentifrícios infantis encontrados no mercado brasileiro. As seis marcas comerciais avaliadas foram adquiridas em triplicata, de lotes diferentes. O estudo foi conduzido de forma cega, sendo dosadas em duplicata as concentrações de fluoreto total, solúvel total e iônico, utilizando eletrodo íon-específico. As concentrações (média  dp; n = 6) de flúor total encontradas/relatadas (ppm) foram: Aquafresh Kids (957,9  42,2/1.100); Colgate Júnior (1.022,3  44,1/1.100); Digimon (1.100,9  30,1/1.100); Oral B Mickey (1.072,4  35,7/1.127); Tandy (1.073,1  48,3/1.100) e Colgate Baby (486,0  14,5/500) Em todos os dentifrícios, 100% do flúor encontrado estava na forma solúvel, com exceção do produto Digimon, no qual 35% do flúor estava na forma insolúvel.
Embora todos os dentifrícios avaliados estejam dentro das normas atuais que regulamentam sua venda no Brasil, a presença de porcentagem significativa de F na forma insolúvel em pelo menos uma das marcas comerciais sugere que esta regulamentação precisa ser revista para que o efeito dos dentifrícios não seja comprometido.
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O impacto sócio-epidemiológico do uso do flúor no estado do Paraná
MOYSÉS, S. J., SILVA, W. J.*, GABARDO, M. C. L.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: wanderjose@e-odonto.com
A influência do flúor sobre a saúde humana sempre foi um assunto controverso. A literatura especializada destaca o potencial preventivo da fluoretação de águas na redução da prevalência mundial da cárie dentária. Objeções à fluoretação também têm sido registradas na literatura. No Brasil, Curitiba foi a quarta cidade e primeira capital a ter suas águas de consumo fluoretadas, em 1958. No Paraná a fluoretação progrediu cobrindo aproximadamente 97% da população em 2002. O objeto deste estudo foi analisar o processo histórico de fluoretação de águas no Paraná, enfatizando a sua correlação com o desenvolvimento social dos municípios paranaenses e o impacto sócio-epidemiológico de tal medida na população beneficiária. Os municípios foram classificados usando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), disponível para o ano de 1991. Os melhores classificados em termos de IDH-M foram também os primeiros a implantar a medida de fluoretação. Esta correlação foi positiva (r = 0,503) e significativa em nível de 1%. Outro objetivo foi relacionar o IDH-M/1991 e o índice de prevalência de cárie dental nos municípios, por meio do CPO-D/1996 para a população de 12 anos. Este resultado também foi significativo em nível de 1%. A fluoretação de águas mostrou-se uma medida de baixo custo, em torno de R$ 0,15 per capita/ano.
Concluiu-se que a fluoretação das águas tem correlação positiva com o desenvolvimento social dos municípios, relaciona-se à baixa prevalência de cárie dental e é uma medida econômica. Curitiba exemplifica o impacto sócio-epidemiológico desta medida de saúde pública.
Pa111
Imunodetecção ultra-estrutural de amelogenina na formação radicular de molares de ratos
JANONES, D. S.*, ARANA-CHAVEZ, V. E.
Histologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: danisj@usp.br
Embora existam relatos da presença de proteínas de esmalte sobre a superfície radicular, elas não foram identificadas através de imunocitoquímica ultra-estrutural. Recentemente foi mostrado que o processamento de tecidos mineralizados com microondas para imunocitoquímica proporciona boa recuperação antigênica. No presente estudo, foi avaliada a presença da amelogenina através de imunocitoquímica ultra-estrutural, durante a fase de raiz da odontogênese, utilizando processamento com microondas. Primeiros molares de ratos Wistar com 13 dias de vida foram fixados em glutaraldeído 0,1% + formaldeído a 4% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,2, sob irradiação de microondas, descalcificados em EDTA a 4,13%, desidratados e incluídos em resina LR White. Os cortes foram incubados com anticorpo antiamelogenina 24 kDa, seguido com anticorpo secundário, sendo os sítios de ligação revelados pelo complexo proteína A-ouro. Foi detectada marcação de amelogenina principalmente na extremidade mais apical da bainha epitelial de Hertwig (diafragma epitelial), aparecendo no citoplasma das células epiteliais e, eventualmente, na camada hialina adjacente. Entretanto, em áreas mais cervicais, quando a camada hialina já está mineralizada, não houve imunomarcação para amelogenina.
Os resultados sugerem que a liberação de pequenas quantidades de amelogenina, apenas nas fases iniciais da formação radicular, pode estar relacionada à indução da diferenciação das células periféricas da papila dentária em odontoblastos, como tem sido proposto para a porção coronária.
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Avaliação histológica de fragmentos ósseos de tíbia de coelho mantidos em solução salina
DECHICHI, P., MOURA, C. C. G.*, BETONI JÚNIOR, W.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: camillachristiam@hotmail.com.br
O sucesso dos enxertos autógenos está associado à viabilidade das células transportadas para a área receptora. Durante o procedimento cirúrgico entre a retirada do bloco da área doadora e sua colocação na área receptora é comum que o fragmento fique algum tempo em solução fisiológica. O objetivo desse estudo foi avaliar morfologicamente a preservação de osteócitos em fragmentos de tíbia mantidos em solução salina por diferentes tempos. Vinte e quatro fragmentos ósseos de seis coelhos foram removidos e divididos em quatro grupos iguais. O grupo controle foi fixado em formol a 10%, imediatamente após a remoção. Os demais grupos foram mantidos em solução salina por 5, 15 e 30 minutos, sendo imersos na mesma solução fixadora. Em seguida os espécimes foram descalcificados em EDTA e processados para inclusão em resina hidrossolúvel. Os cortes com cerca de 3 m de espessura foram corados com azul de toluidina 1%. A análise histológica foi realizada segundo critério que considera os osteócitos como normais, alterados e lacunas (vazias). Segundo a análise estatística (teste Tukey) houve diferença significativa na quantidade de osteócitos normais em todos os tempos experimentais. Em relação ao número de lacunas e osteócitos alterado houve redução significativa em todos os tempos experimentais, exceto em 5 minutos.
Conclui-se que, ao longo do tempo, ocorre perda progressiva de osteócitos em fragmentos ósseos de tíbia de coelho mantidos em solução salina.
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Ultra-estrutura da reparação de defeitos ósseos preenchidos com um co-polímero de ácido polilático/poliglicólico
IMBRONITO, A. V.*, SCARANO, A., ORSINI, G., PIATTELLI, A., ARANA-CHAVEZ, V. E.
Histologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: anaimbronito@ig.com.br
O uso de materiais de preenchimento tem sido indicado no tratamento de defeitos ósseos. Entre os materiais disponíveis comercialmente estão os polímeros de ácido polilático e ácido poliglicólico, utilizados geralmente nas membranas reabsorvíveis. A proposição deste estudo foi avaliar ultra-estruturalmente a reparação de defeitos ósseos preenchidos com um co-polímero de ácido polilático/ácido glicólico (Fisiograft) em diferentes apresentações (esponjoso, granular e gel). Dez coelhos, pesando aproximadamente 2,5 kg foram empregados no estudo. Em cada tíbia, foram criados com broca trefina 2 defeitos com diâmetro de 5 mm. Os defeitos foram preenchidos aleatoriamente com os diferentes materiais. Os animais foram sacrificados após 30 dias e os 40 defeitos ósseos foram fixados em glutaraldeído a 2% + formaldeído a 2,5%, sob irradiação com microondas, descalcificados em EDTA, incluídos em resina Spurr e analisados em MET. O interior de todos os defeitos estava preenchido por tecido conjuntivo, contendo quantidades variadas do material de preenchimento, bem como trabéculas de osso neoformado. Em áreas de maior acúmulo do co-polímero, pôde-se observar a deposição de finas camadas de um material amorfo, separando-o do tecido conjuntivo adjacente. Nas áreas onde o material apresentava-se mais esparso, ocorreu deposição de matriz óssea.
O preenchimento de defeitos ósseos com o co-polímero de ácido polilático e ácido poliglicólico promoveu áreas de neoformação óssea apenas em algumas regiões do defeito.
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Avaliação das atitudes, conhecimentos e comportamento de CD do Vale do Paraíba frente aos riscos operacionais
SANTORO, C.*, PELOGGIA, M. C., SANTOS, L. F. T., ADDE, C. A., GABRIEL JÚNIOR, R. W.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: csantoro@usp.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar atitudes, conhecimento e comportamento de cirurgiões-dentistas do Vale do Paraíba frente aos riscos operacionais e medidas de biossegurança. Foi aplicado um questionário fechado, de autopreenchimento, específico a 133 CD do Vale do Paraíba. Os questionários foram divididos em 5 grupos de acordo com o tempo de formado. Calculou-se a porcentagem dos CD para cada uma das cidades. Para cada uma das partes que constituem o questionário foram calculadas as médias aritméticas, levando-se em consideração as cidades de atuação dos entrevistados. A partir desses dados, calculou-se a média geral para cada uma das respostas para posteriormente proceder à tabulação dos dados e a realização da análise percentual. A maioria da população avaliada, 34,56% já se feriu durante atendimento, cerca de 3 a 4 vezes, ao passo que 65,1% já se feriu no descarte ou lavagem de instrumentos. Quanto aos motivos do acidente, os principais foram: pressa (44,3%), falta de atenção (76,5%) e cansaço físico-mental (51,9%). Os materiais e instrumentais que mais causaram acidente foram: brocas (66,3%), instrumentos de periodontia (52%) e agulhas ocas (66%). A população avaliada apresentou alto risco de exposição a material biológico e grande parte dela não possui conhecimento sobre medidas de biossegurança.
Os profissionais mostram-se despreparados para atuar quando da ocorrência dos acidentes e estes quando ocasionados com instrumentos pérfuro-cortantes constitui sério problema em relação ao controle da infecção cruzada. Sugere-se a criação de um posto de infectologia nas associações profissionais com o intuito de informar e treinar os CD, bem como acompanhá-los quando da ocorrência de acidentes.
Pa115
Resinas compostas fotopolimerizáveis: índice de contaminação e risco de infecção cruzada
BAMBACE, A. M. J., BARROS, E. J. A., SANTOS, S. S. F.*, JORGE, A. O. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: silvana.soleo@uol.com.br
Resina composta fotopolimerizável, assim como qualquer material restaurador utilizado na Odontologia deve estar isento de microrganismos. Presença de microrganismos nas resinas ou sua contaminação por manipulação incorreta ou contato com instrumentais contaminados, podem representar risco de infecção cruzada nos consultórios odontológicos. O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de microrganismos em resinas compostas fotopolimerizáveis, a influência da fotopolimerização na presença e quantidade de microrganismos e o estudo de manobras que impeçam sua contaminação durante o procedimento restaurador. Foram utilizadas 54 amostras de resina divididas em cinco grupos: resina em bisnaga para utilização convencional (G 1), resina em casulo para utilização convencional (G 2), resina em bisnaga para utilização de pote Dappen (G 3), resina em bisnaga para utilização com duas espátulas (G 4), resina em bisnaga e casulo (controle). Após o processamento das amostras, o grupo 1 apresentou contaminação em 20% das amostras na primeira porção (fotopolimerizada ou não), os grupos 2 e 3 apresentaram contaminação em 60% e 70% das superfícies internas. O grupo 4 apresentou contaminação das duas espátulas em 100% das amostras e 40% da primeira porção das resinas restantes nas bisnagas. A resina do grupo 3 e a segunda porção dos grupos 1 e 4 não apresentaram contaminação.
Após análise estatística dos dados concluiu-se que a fotopolimerização não influenciou na presença e quantidade de microrganismos nas resinas, sendo a utilização de resinas em casulo e pote Dappen as formas mais eficazes de evitar contaminação. (Bolsa de iniciação científica UNITAU.)
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Avaliação da eficácia de três soluções químicas na desinfecção interna de resina acrílica termopolimerizável
GARCIA JUNIOR, A.*, ORSI, I. A., ITO, I. Y.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: adaltonjunior@hotmail.com
O objetivo desse estudo é avaliar a eficácia de três soluções desinfetantes na desinfecção da porção interna de resina acrílica termopolimerizável. Duzentos e cinqüenta corpos-de-prova retangulares confeccionados com resina Lucitone foram esterilizados com óxido de etileno e contaminados por 24 horas em meios de cultura contendo os microrganismos S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans, S. mutans e E. faecalis. Os corpos-de-prova foram lavados com água esterilizada e imersos por 5, 10 e 15 minutos em cada uma das soluções desinfetantes: hipoclorito de sódio em concentrações de 1% e 2% e glutaraldeído a 2%. Após a desinfecção, foram realizadas culturas de contato das superfícies externas, fraturas dos corpos-de-prova e culturas de contato da parte interna dos fragmentos. Houve crescimento microbiano, após a incubação. Na análise estatística foram empregados os testes exato de Fisher e qui-quadrado. No período de 5 minutos houve diferença significante ( = 0,05%) entre E. faecalis e C. albicans na desinfecção com hipoclorito de sódio a 2% e, entre hipoclorito a 2% e glutaraldeído ( = 0,05%), sendo esse último mais eficaz. No período de 15 minutos, houve diferença estatística ( = 0,05%) entre hipoclorito de sódio a 1% e 2% e entre esse último e glutaraldeído. Não houve diferença estatística entre os períodos de imersão.
Conclui-se que apesar de nenhuma solução ter destruído todos os microrganismos presentes, as mais indicadas são hipoclorito a 1% e glutaraldeído a 2% por quinze minutos, por terem destruído a maior quantidade de microrganismos.
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Influência de métodos de descontaminação de dentes nos resultados de testes de resistência à tração sobre a dentina
PICOLI, F.*, MANIGLIA, C. A. G., PICOLI, L. C.
Endodontia - UNIVERSIDADE DE FRANCA. E-mail: fabiopicoli@connectodonto.com.br
O objetivo deste estudo foi o de avaliar a influência de 2 processos de descontaminação de dentes, nos resultados do teste de resistência à tração de um cimento endodôntico sobre a dentina humana. 30 molares superiores foram selecionados e tiveram suas superfícies oclusais desgastadas, deixando exposta uma plataforma plana de dentina. Posteriormente, foram divididos em 3 grupos: No grupo 1, os dentes foram esterilizados em autoclave. No grupo 2, foram imersos em formol 10%. No grupo 3, foram imersos em soro fisiológico (controle). Em seguida, foram lavados, fixados pela raiz em bases de resina, e divididos em 2 subgrupos: 5 dentes de cada grupo receberam EDTA sobre a dentina, e outros 5 dentes, não receberam tratamento. Foram adaptados sobre a dentina, cilindros preenchidos, posteriormente, com cimento Sealer 26. A resistência à tração foi mensurada com uma máquina universal de ensaios. A análise estatística evidenciou que ambos os métodos de descontaminação de dentes (autoclave e formol 10%) apresentaram resultados semelhantes entre si e ao grupo controle (soro fisiológico), para a dentina sem tratamento (p > 0,05). Em dentes tratados previamente com EDTA, apenas o formol 10% afetou significativamente os resultados dos testes de resistência à tração, em comparação ao grupo controle: soro + EDTA (p < 0,01).
A descontaminação de dentes por meio de autoclave, comparada ao grupo controle, mostrou não interferir de forma significativa nos resultados de testes de tração do cimento Sealer 26, com ou sem tratamento prévio da dentina com EDTA.
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Avaliação da qualidade da água de equipos odontológicos novos e velhos
AGOSTINHO, A. M.*, WATANABE, E., MATSUMOTO, W., ITO, I. Y.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: alemarcal@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi comparar a contaminação da água de equipos odontológicos novos e velhos com o uso de Petrifilm AC (3M). Amostras de cerca de 10,0 ml de água foram coletadas de 24 equipos (12 velhos = em uso por 13 anos e 12 novos = em uso por 1 ano) de uma associação odontológica (seringa tríplice e alta rotação). Todas as amostras foram tratadas com o tiossulfato do sódio a fim de neutralizar o cloro residual, submetidas a diluição decimal seriada e semeadas em placas Petrifilm. Com o filme superior levantado 1,0 ml de água foi dispensado. O filme superior foi abaixado delicadamente e o difusor de plástico pressionado. As placas foram deixadas em repouso por pelo menos um minuto para a solidificação do gel e, então, incubadas em posição horizontal em câmara úmida a 35ºC por 48 horas. As unidades formadoras de colônia foram contadas sob a luz refletida com o auxílio de um estereomicroscópio em ambos os grupos e comparadas. Todos os equipos apresentaram elevada contaminação e excederam a recomendação da American Dental Association de menos do que 200 UFC/ml, mas observou-se que os equipos velhos apresentavam-se mais contaminados. A contaminação foi um log maior nas seringas tríplices velhas (6,881 log) e nos de alta rotação velhos (7,716 log) comparados às seringas novas (5,505 log) e aos de alta rotação novos (6,204 log).
A água proveniente de equipos velhos apresentou-se mais contaminada do que a água dos novos, mas ambos excederam em muito o nível recomendado pelo ADA.
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Colonização da cavidade bucal de ratos normais e xerostômicos por Candida albicans
VARGAS NETO, P.*, JORGE, A. O. C., SANTOS, F. A., SANTOS, E. B.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: provargas@pop.com.br
A xerostomia é um importante fator predisponente à candidose bucal. A colonização da cavidade bucal por C. albicans foi verificada em 42 ratos normais e 42 ratos xerostômicos após inoculação de 50 mg do sedimento de suspensão de C. albicans (ATCC 36801) na língua dos animais por três dias. O número de ufc/ml da levedura foi determinado da saliva coletada por 5 min, semeada em Agar Sabouraud dextrose e incubada a 37ºC/48 h, nos períodos de 1, 2, 3, 5, 8, 15 e 30 dias. Os resultados foram analisados estatisticamente através do teste t de Student para comparações entre a quantidade de saliva (mg) e número de ufc (ml). A relação entre tempo e ufc foi testada através da análise de regressão linear. Nível de significância de 5%. Análise realizada com software estatístico SPSS. Após a sialoadenectomia os animais apresentaram redução de 10 vezes no volume salivar. A diferença foi considerada significativa (p < 0,0001) entre ratos normais (0,1158 + 0,0386) e xerostômicos (0,0238 + 0,0122). O número de leveduras recuperado da cavidade bucal dos ratos xerostômicos (390,90 + 263,05) foi significativamente maior (p < 1,0001) que nos normais (98,62 + 52,83). A análise de regressão linear mostrou que tanto nos ratos normais (r2 = 0,303) quanto para os xerostômicos (r2 = 0,317), a contagem de ufc (ml) diminuiu com o tempo de forma significativa (p < 0,05).
Os resultados demonstraram que a xerostomia determinou a permanência de maior quantidade de células de C. albicans na cavidade bucal dos animais. A maior colonização nos ratos xerostômicos pode ser fator determinante para o desenvolvimento de candidose.
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Avaliação de técnicas de computação gráfica como método auxiliar na análise e interpretação de testes microbiológicos
SPERANÇA, P. A.*, ANDRADE, M. C., BRÁZ, R., CORREIA, M. D. N., LAFAYETTE, R. R., MELO, R. S. N., MORAES, R. P. A.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: sperancapaulo@yahoo.com.br
Os métodos de diagnóstico em Microbiologia Oral, têm experimentado avanços significativos, incluindo diagnósticos de certeza, os quais asseguram conclusões mais consistentes se comparados aos diagnósticos presuntivos. Alguns testes têm preconizado a adição aos meios de indicadores de pH ou outros métodos colorimétricos, para análise do crescimento microbiano. No entanto diversos materiais ao se dissociar dificultam a leitura dos halos de difusão e/ou inibição, podendo levar a interpretações errôneas. Tomando por base técnicas avançadas de computação gráfica a proposição do trabalho foi o de testar a aplicação de filtros gráficos de três softwares (MGI Photosuite Platinum; Suite Corel Photopaint 8 e o Photoimpact 7) visando estabelecer padrões de diagnóstico de certeza na leitura nas provas de difusão em ágar Müeller-Hinton (Merck), que seguiram as recomendações do NCCLS - National Committee for Clinical Laboratory Standards. Para as placas que induziram a diagnósticos presuntivos pela dificuldade na leitura, aplicou-se paralelamente a análise estereoscópica, as técnicas de renderização de bordas e de cartoonização, que utilizam como algoritmo a texturização em função de diferentes padrões cromáticos.
Os três softwares testados mostraram padrões de texturização compatíveis com o diagnóstico de certeza pretendido, e dos filtros gráficos testados, o de cartoonização (MGI), aliado a análise estereoscópica, permitiu leituras adequadas, incluindo a detecção de microorganismos no interior dos halos de inibição e a interpretação segura dos resultados.
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Contaminação de escovas dentais por Streptococcus pyogenes e sua desinfecção
CHIBEBE, J. J.*, REGO, M. A., JORGE, A. O. C.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: chibebejr@chibebeodontologia.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, o tempo em que Streptococcus pyogenes permaneceu viável nas cerdas de escovas dentais, dentro de um intervalo de 24 horas e também a capacidade de diferentes concentrações de vinagre em reduzir o número de Streptococcus pyogenes de cerdas de escovas dentais previamente contaminadas. Para tal, foram utilizadas cento e quarenta escovas dentais previamente submetidas a esterilização química pela imersão em solução de glutaraldeído a 2% por um período de dez horas. Foram separadas em três grupos: piloto, experimental e controle, com, cinqüenta, setenta e vinte, respectivamente. No grupo piloto, após a contaminação, as escovas eram acondicionadas em tubos de ensaio esterilizado, pelo tempo de duas, quatro, seis, oito e vinte e quatro horas, sendo que em cada um destes o número de amostras foi de dez escovas. No grupo experimental, logo após a contaminação e lavagem das escovas, diferentes concentrações de vinagre foram utilizadas na borrifação das cerdas das mesmas, a fim de se avaliar a redução deste microrganismo. Para cada concentração dez amostras foram realizadas. As concentrações estudadas foram: puro, a 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3% e 1%. Como controles positivo e negativo, as escovas contaminadas foram borrifadas com água destilada esterilizada e clorexidina a 2%, respectivamente.
Os resultados demonstraram que em até 24 horas, Streptococcus pyogenes foi capaz de permanecer viável nas cerdas das escovas. O vinagre puro ou diluído em até 3% foi capaz de eliminar este patógenos das cerdas.
Pa122
Hidróxido de cálcio: efeito de barreira física
GOMINHO, L. F.*, ALBUQUERQUE, D. S., CASTRO, C. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: lfgominho@bol.com.br
O presente estudo objetivou avaliar in vitro, o efeito de barreira física em canais radiculares preenchidos com dois tipos de pastas a base de hidróxido de cálcio. Foram utilizados dispositivos confeccionados com segmentos de seringas plásticas e frascos de vidro contendo meio de cultura BHI, vedados com tampas de borracha, aos quais os dentes foram fixados posteriormente. A amostra foi composta de 50 dentes distribuídos em dois grupos experimentais contendo 20 elementos cada, um grupo controle positivo (n = 5) e um grupo controle negativo (n = 5). As pastas avaliadas foram a de hidróxido de cálcio/água destilada (Grupo I) e o Calen com paramonoclorofenol canforado (Grupo II). Os canais radiculares, todos sem selamento coronário, foram expostos à saliva humana e analisados por um período de 30 dias. Durante a análise, 80% dos espécimes do grupo I e 75% dos espécimes do grupo II não se apresentaram contaminados. Diante dessa observação, os dados foram avaliados pela análise da curva de sobrevivência de Kapplan-Meier a qual não mostrou diferença estatística significante, entre os grupos, através do teste de Logrank. Considerando apenas as amostras com total contaminação, pôde-se determinar um valor médio em dias (Grupo I = 22/Grupo II = 11,20) para a ação do efeito de barreira física das pastas, não havendo diferença entre os grupos, verificada pelo teste de Mann-Whitney.
Pôde-se concluir que as pastas de hidróxido de cálcio testadas retardaram a contaminação dos canais radiculares independente do veículo utilizado. (Apoio financeiro: CAPES.)
Pa123
Ocorrência e susceptibilidade a antimicrobianos de Prevotella spp. e Porphyromonas spp., isolados de canais radiculares
TOMAZINHO, L. F.*, AVILA-CAMPOS, M. J.
Microbiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: lftomazinho@hotmail.com
Anaeróbios predominam na cavidade bucal humana e animal, e estão presentes em infecções endodônticas, tornando-se necessário a identificação dessa microbiota. Neste estudo foram isoladas e identificadas espécies dos gêneros Prevotella e Porphyromonas de canais radiculares necrosados também foi determinada a susceptibilidade à antimicrobianos desses isolados. 100 amostras clínicas de canais necrosados foram coletadas com cones de papel absorvente e transportadas em meio VMGA III. Em seguida, semeadas em ágar-sangue suplementado, incubadas em anaerobiose, à 37C, por 10 dias. As espécies foram identificadas pela fermentação de carboidratos e avaliadas quanto à susceptibilidade aos cimentos Sealer 26 e Sealapex; Ca(OH)2 com veículos aquoso e oleoso; clorexidina (2%); e ao hipoclorito de sódio (0,5%, 1%, 2,5% e 5%). Foram isoladas e identificadas, 59 P. intermedia, 9 P. gingivalis e 13 P. endodontalis. O cimento Sealer 26, Ca(OH)2 com veículo oleoso, clorexidina (2%) e NaOCl (5%), mostraram excelente eficácia frente a todas espécies.
Estes resultados indicam, que estas substâncias podem ser utilizadas para eliminar esses microrganismos dos canais necrosados. Foi observada elevada ocorrência da espécie P. intermedia em relação a P. gingivalis e P. endodontalis, sugerindo-se alguma significância em termos ecológicos e de patogênese nos processos endodônticos humanos. (Apoio financeiro: FAPESP - processo nº 02/02568-0.)
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Prevalência de bactérias patogênicas extra-orais em amostras de placa subgengival de pacientes com periodontite
SOUTO, R. M.*, ANDRADE, A. F. B., COLOMBO, A. P. V.
Microbiologia Médica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: renatasouto@aol.com
Evidências têm demonstrado a associação entre doenças periodontais e doenças sistêmicas. Devido a sua grande complexidade, a cavidade oral pode funcionar como um reservatório para diversas espécies patogênicas extra-orais. O presente estudo avaliou a prevalência e os níveis de 11 bactérias patogênicas associadas a diversas infecções médicas em pacientes com periodontite crônica e saúde periodontal, utilizando a técnica do “checkerboard hybridization”. Um total de 600 amostras de placa subgengival foi obtido de sítios com periodontite (PBS > 5 mm) e sítios saudáveis de pacientes (PBS < 3 mm) com periodontite, e sítios de pacientes saudáveis e processadas para detecção microbiana pelo método do “checkerboard”. As espécies bacterianas predominantes foram C. diphteriae, A. baumannii, E. faecalis, S. aureus, E. coli e S. pyogenes. Sítios doentes apresentaram prevalência e níveis significantemente maiores de todas as espécies estudadas em relação aos sítios com saúde periodontal. Surpreendentemente, sítios saudáveis em pacientes com periodontite apresentaram uma prevalência significativa da maioria das espécies em relação aos sítios de indivíduos sem doença. A. baumannii, E. coli, E. faecalis, S. pyogenes e S. aureus foram as espécies que demonstraram uma correlação significante com PBS (p < 0,001).
Bactérias patogênicas extra-orais foram detectadas com grande freqüência em sítios com e sem doença de pacientes com periodontite crônica, o que sugere a cavidade oral como uma fonte de infecção de espécies associadas a doenças sistêmicas nesses indivíduos. (Apoio: FAPERJ).
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Frutas brasileiras na Odontologia – análise microbiológica
NOGUEIRA, R. D.*, SPOLIDORIO, D. M. P., PIRES, J. R., SILVA, R. C., MARTINS, V. R. G., SACRAMENTO, L. V. S.
Fisiologia & Patologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: runogueira@zipmail.com.br
Este estudo avaliou a atividade antimicrobiana de dentifrícios de extrato de quatro frutas (carambola, jambolão, caju e manga) sobre C. albicans, verificando sua adesão nestes bastões. Utilizou-se em duplicata, para cada fruta, 2 bastões de vidro estéreis pesados e numerados. Inicialmente, um dos bastões foi imerso e imediatamente removido do extrato da fruta correspondente. Os dois bastões foram colocados em meio MH caldo inoculado com C. albicans. Após 48 horas os bastões foram pesados. O previamente mergulhado foi desprezado. O outro bastão foi colocado em contato, por 24 horas no extrato correspondente e posterior imersão em meio MH para avaliar a turvação segundo a escala de MacFarland. Como controle utilizou-se álcool 70. Posteriormente foram confeccionados géis de dentifrício das frutas com e sem flúor para avaliação do halo de inibição em ágar, em duplicata. Como controle foi utilizado gel de dentifrício sem fruta e com flúor, pasta Tandy e álcool 70. Após a incubação, as placas foram coradas com gel de TTC e os halos medidos. O extrato de jambolão inibiu a adesão de C. albicans no bastão e o de carambola impediu a proliferação do microrganismo. O gel de jambolão com flúor exibiu o maior halo de inibição (23 mm) dentre as outras frutas com flúor (26,5 mm) e entre os géis de frutas sem flúor a manga apresentou os melhores resultados (21,6 mm).
Os resultados sugeriram a possibilidade do uso destes extratos, especialmente jambolão, no controle da C. albicans na cavidade oral. E os dentifrícios de frutas sem flúor foram tão efetivos quanto os que não possuíam flúor.
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Influência do preparo biomecânico sobre a microbiota anfibiôntica presente em dentes com polpa necrótica
BIANCO, K. G.*, GAETTI-JARDIM, E. C., KATO, M. T., LANDUCCI, L. F., JARDIM JÚNIOR, E. G.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: karinagbianco@iron.com.br
O objetivo deste trabalho foi estudar a influência do preparo biomecânico sobre a microbiota presente no interior de canais de dentes com polpa necrótica. Espécimes de 58 dentes, de 52 pacientes, de ambos os sexos, com idade variando de 14 a 59 anos, foram coletadas após a abertura coronária e após o preparo biomecânico. Realizaram-se diluições seriadas em caldo de tioglicolato e alíquotas foram inoculadas em ágar-sangue, Mitis Salivarius, CVE, TSBV e CFAT, incubadas em anaerobiose (10% CO2 e 90% N2), 37ºC, durante 15, 2, 4, 4 e 7 dias, respectivamente. Alíquotas também foram inoculadas em ágar MacConkey, Sabouraud Dextrose e TSA, incubadas em aerobiose, 37ºC, por 2, 7 e 2 dias, respectivamente. Os isolados foram identificados de acordo com características morfocoloniais, morfocelulares e bioquímico-fisiológicas. Para análise estatística utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis e Fisher (p < 0,05). Os microrganismos isolados antes do preparo constituíam-se de anaeróbios obrigatórios (71,74%), anaeróbios facultativos (17,66%) e microaerófilos e capnofílicos (10,60%). Após o preparo biomecânico ocorreu redução significativa dos microrganismos anaeróbios obrigatórios. 
Concluiu-se que a microbiota associada aos sistemas de canais de dentes com polpa necrótica possui predomínio de anaeróbios obrigatórios, sendo que os mesmos mostraram-se mais sensíveis aos procedimentos empregados no preparo biomecânico.
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Candidose experimental em língua de ratas ovariectomizadas: análise por microscopia eletrônica de varredura
JUNQUEIRA, J. C.*, CARVALHO, Y. R., COLOMBO, C. E. D., RIBEIRO, P. M., JORGE, A. O. C.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: julianacjunqueira@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi estudar o desenvolvimento de candidose em língua de ratas controle e ovariectomizadas através de microscopia eletrônica de varredura. Foram utilizados 16 animais negativos para o gênero Candida na cavidade bucal. Após um mês da ovariectomia ou falsa ovariectomia (controle), todas as ratas receberam inoculações orais de suspensão de C. albicans durante 3 dias consecutivos. Os animais foram sacrificados em 6 horas, 1, 7 e 15 dias após a última inoculação. A seguir, as línguas foram removidas e fixadas em glutaraldeído a 2,5% em tampão fosfato para análise em microscópio eletrônico de varredura. No tempo de sacrifício de 6 horas, foram encontradas leveduras com brotamentos entre as papilas do dorso da língua, sendo que a quantidade de leveduras foi maior no grupo controle. Após 1 dia da inoculação, no grupo controle foram notadas leveduras e hifas em diversas áreas do dorso da língua, entretanto no grupo ovariectomizado a presença de Candida só foi observada em algumas regiões. No período de sacrifício de 7 dias, em ambos os grupos, raramente foram encontradas hifas e o dorso da língua exibia áreas de atrofia papilar, sendo que o grupo ovariectomizado mostrava, também, algumas regiões com perda total das papilas filiformes. Depois de 15 dias, o aspecto do dorso da língua dos grupos controle e ovariectomizado era semelhante, apresentando grandes áreas de destruição tecidual.
Concluiu-se que a colonização por C. albicans na língua de ratas foi mais freqüente no grupo controle e as alterações teciduais foram mais visíveis no grupo ovariectomizado.
Pa128
Presença de leveduras do gênero Candida na cavidade bucal de receptores de transplante cardíaco
RIBEIRO, P. M.*, BACAL, F., ITO, C. Y. K., MARTINS, C. A. P., JUNQUEIRA, J. C., JORGE, A. O. C.
Biopatologia Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: patricia.ribrosa@fastec.com.br
O objetivo do presente estudo foi isolar e identificar Candida spp. em pacientes receptores de transplante cardíaco ortotópico. Foram analisados lavados bucais de 50 pacientes receptores de transplante cardíaco ortotópico, na faixa etária de 13 a 70 anos, sendo 40 do gênero masculino e 10 do gênero feminino. As cepas foram comparadas com as coletadas de 50 indivíduos na mesma faixa etária e do mesmo gênero que não realizaram qualquer tipo de transplante e que não estivessem imunocomprometidos por qualquer outro motivo. Os resultados demonstraram haver diferença estatisticamente significativa quanto a proporção de leveduras do gênero Candida entre o grupo dos transplantados cardíacos e o grupo controle; Candida albicans foi a espécie mais prevalente em ambos os grupos. Considerando-se os meios de cultura utilizados, verificou-se que houve maior número de UFC/ml no grupo dos transplantados cardíacos, em ágar Sabouraud Dextrose com cloranfenicol e em CHROMágar.
Concluiu-se que a quantidade de leveduras do gênero Candida presente na cavidade bucal de transplantados cardíacos foi maior do que em pacientes não imunossuprimidos; houve uma maior variação de espécies entre os transplantados cardíacos, as cepas mais isoladas foram: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. stellatoideia. C. dubliniensis foi encontrada, em menor proporção, nos dois grupos. O grupo dos transplantados cardíacos apresentou um maior número de logarítmo de UFC/ml de leveduras nos dois meios de cultura utilizados, sendo esta diferença em relação ao grupo não imunossuprimido, estatisticamente significativa.
Pa129
Extrato de Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira): atividade hemaglutinante e antimicrobiana sobre patógenos orais
RABÊLO, C. C. P., PAIVA, P. M. G., SPERANCA, P. A.*, ANDRADE, M. C.
Disciplinas Profissionalizantes - SOCIEDADE CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR. E-mail: cris.recife@terra.com.br
As lectinas são proteínas ou glicoproteínas de origem não imune cuja ligação de caráter reversível e específica a carboidratos têm como resultado a aglutinação celular. Estas proteínas podem ser encontradas em determinados tipos de plantas, invertebrados ou vertebrados e mesmo em microrganismos (bactérias). Infusões de entrecasca de Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira) da família Anacardiaceae, têm sido comumente usado em medicina popular. A proposição da presente pesquisa foi avaliar o extrato (10% p/v; tampão citrato fosfato 0,01 M, pH 4,0) de entrecasca de aroeira para atividade lectínica e atividade antimicrobiana sobre culturas puras de Streptococcus mutans e Staphylococcus aureus. A atividade hemaglutinante (AH) foi investigada através de ensaios contendo eritrócitos e carboidratos distintos; enquanto a atividade antimicrobiana foi determinada pelo método de difusão em ágar Müeller-Hinton (Merck) de acordo com as normas do NCCLS - National Committee for Clinical Laboratory Standards.
Com base nos resultados encontrados pode-se concluir que a maior AH foi obtida com eritrócitos humanos AB+ e fucose como também N-acetilglicosamina inibiram a lectina. O extrato de entrecasca de aroeira inibiu os microorganismos testados; as concentrações protéicas (mg/ml) efetivas foram 0,5 a 0,1 para S. mutans e 0,5 a 0,25 para S. aureus. Dessa forma, o extrato de entrecasca de aroeira ou a lectina tem perspectivas de aplicações biotecnológicas.
Pa130
Determinação de óxido nítrico e citocinas inflamatórias em lesões periapicais crônicas
SOUSA, C. J. A.*, TEIXEIRA, T. B., RODRIGUES, D. B., RODRIGUES JUNIOR, V., LOYOLA, A. M.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: cjasousa@ufu.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de óxido nítrico e citocinas (TNF-, IFN-g, TGF- e IL-4) em lesões periapicais, e determinar sua relação com os sinais clínicos e radiográficos da doença. Foram analisados 30 granulomas e 17 cistos radiculares, segundo a presença de dor, aumento de volume e definição dos limites radigráficos das lesões. Óxido nítrico (NO) e as citocinas foram dosados pelos métodos de GRIESS e ELISA respectivamente. TNF- foi detectado em 10% dos granulomas (valores não detectáveis à 25 pg/g) e 41,2% dos cistos (valores não detectáveis à 25 pg/g); IFN-g foi identificado em 70% das amostras císticas (valores não detectáveis à 50 pg/g), e em 10% dos granulomas (valores não detectáveis à 15 pg/g). NO foi identificado em 29% dos cístos (valores não detectáveis à 40 pg/g) e em 20% dos granulomas (valores não detectáveis à 40 pg/g). IL-4 foi detectada apenas em 24% das amostras teciduais císticas (valores não detectáveis à 25 pg/g.). TGF- foi detectado em todas amostras teciduais de cistos (1.250 pg/g à 2.500 pg/g) e granulomas (2.000 pg/g à 7.500 pg/g). Observamos níveis estatisticamente significantes de IFN-g e IL-4 em pacientes que apresentavam dor (espontânea e/ou palpação), e IFN-g, TNF- e IL-4 em pacientes que apresentavam aumento de volume. Quanto às lesões que apresentavam imagens radiográficas difusa, observamos níveis significantes de óxido nítrico.
Concluímos que NO, TNF-, IFN-g, TGF- e IL-4 estão envolvidos na patogenia das lesões periapicais mediando o processo inflamatório os sinais clínico-radiográficos característicos destas lesões. (Apoio: CAPES, FAPEMIG, CNPq.)
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Atividade eletromiográfica de temporal e masseter em pacientes com seqüela de acidente vascular cerebral isquêmico
SANTOS, M. T. B. R.*, GONZALES, D. B., BÉRZIN, F.
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL. E-mail: mtbrs@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade elétrica dos músculos temporal anterior e masseter de sete indivíduos com seqüela de acidente vascular cerebral isquêmico, capazes de atenderem instruções verbais, sem sinais ou sintomas de disfunção têmporo-mandibular, oclusão normal e idades entre 46 e 75 anos (média 60,6). Foram feitos registros da atividade eletromiográfica durante a posição postural de repouso da mandíbula, e contração isotônica. Para o registro da atividade eletromiográfica dos músculos estudados foram utilizados eletrodos de superfície ativos (Lynx Eletronics Ltda.) colocados bilateralmente sobre temporal anterior e masseter. A atividade elétrica foi analisada em RMS (“root-mean-square”) e expressa em microvolts (V) para as fases de repouso e contração isotônica de cada músculo. O teste não-paramétrico de Wilcoxon T foi empregado para comparar a atividade elétrica entre os lados afetado e não dos músculos estudados. Ficou demonstrado que não houve diferença significante para os valores da atividade elétrica em RMS para os músculos avaliados entre o lado afetado pelo acidente vascular cerebral isquêmico e o não afetado, embora tenha havido predomínio de masseter e temporal anterior contralateral ao lado afetado.
Concluiu-se que para os indivíduos sem afasias de expressão ou de percepção, os músculos mastigatórios temporal anterior e masseter não se encontram com atividade elétrica diminuída.
Pa132
Avaliação da presença de receptores opióides capafuncionais na ATM de ratos e do papel desses receptores na dor da ATM
CLEMENTE, J. T.*, OLIVEIRA, M. C. G., PARADA, C. A., VEIGA, M. C. F. A., TAMBELI, C. H.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: clementejt@yahoo.com.br
O controle da dor proveniente da articulação temporomandibular (ATM) ainda é um dos maiores desafios na clínica odontológica. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi verificar a existência de receptores opióides capafuncionais na região da ATM de ratos e o papel desses receptores na modulação da dor proveniente da ATM. Para isso, NaCl 0,9% (grupo controle) ou o agonista do receptor opióide capa, U-50,488 (0,3; 3 ou 30 g/15 l), foi co-administrado com o agente nociceptivo formalina (3%, 15 l) na região da ATM de ratos e as respostas comportamentais nociceptivas caracterizadas pelo ato de coçar a região periarticular e levantar rapidamente a cabeça foram quantificadas por 45 minutos através da utilização de um cronômetro (valor expresso em s) e um contador de células, e utilizadas conjuntamente como medida quantitativa única de dor (Roveroni et al., 2001). As respostas nociceptivas induzidas pela formalina foram significativamente reduzidas pela co-administração de U-50,488 a partir da concentração de 3 g, média  EPM: 118,5  16,0, n = 6 (3 g) e 45,5  5,6, n = 6 (30 g) em comparação com a de NaCl 0,9%, 262,2  51,1, n = 4, com p < 0,05 pelo teste Tukey.
Os resultados demonstram que existem receptores opióides capafuncionais na região da ATM e que a ativação desses receptores reduz significativamente a resposta comportamental nociceptiva induzida pela administração de formalina na região da ATM de ratos. Tais evidências sugerem que os agonistas de receptores opióides capa de ação periférica, podem constituir uma nova opção terapêutica no controle das condições dolorosas da ATM.
Pa133
Avaliação da presença de receptores purinérgicos P2X funcionais na ATM
OLIVEIRA, M. C. G.*, CLEMENTE, J. T., PARADA, C. A., VEIGA, M. C. F. A., TAMBELI, C. H.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: oliveira.mcl@zipmail.com.br
Considerando que a ativação de receptores purinérgicos P2X periféricos parece exercer um papel importante no desenvolvimento da dor inflamatória (Hamilton et al., 1999), o objetivo deste trabalho foi verificar a existência de receptores P2X funcionais na ATM, testando-se a hipótese de que a administração do agonista do receptor P2X (alfa,beta-metileno ATP) na ATM de ratos produz respostas comportamentais nociceptivas. NaCl 0,9% ou alfa,beta-metileno ATP (500 ou 1.000 g), foi administrado na região da ATM de ratos e as respostas comportamentais nociceptivas, caracterizadas pelo ato de coçar a região periarticular e levantar rapidamente a cabeça, foram quantificadas por 45 min através da utilização de um cronômetro (valor expresso em s) e utilizadas conjuntamente como medida quantitativa única de dor (Roveroni et al., 2001). A administração de alfa,beta-metileno ATP produziu respostas comportamentais significativamente maiores, média  EPM: 134,2  28,8, n = 7 (500 g) e 161,24  22,5, n = 7 (1.000 g) que as induzidas por NaCl 0,9%, 41,43  15,7, n = 5, com p < 0,05 pelo teste Tukey. As respostas induzidas pela administração de alfa,beta-metileno ATP (1.000 g) foram significativamente reduzidas pela co-administração de lidocaína QX314 (2%): 46,9  14,9, n = 6 ou do antagonista do receptor P2X PPADS: 34,50  11,70, n = 6, com p < 0,05 pelo teste Tukey.
Os resultados demonstram que existem receptores P2X funcionais na região da ATM e sugerem que a ativação desses receptores pode contribuir com a sensação dolorosa associada as condições inflamatórias da ATM.
Pa134
Os efeitos do etanol e da morfina sobre a dor orofacial provocada pela injeção de formalina na ATM de ratos
GAMEIRO, G. H.*, ARTHURI, M. T., TAMBELI, C. H., VEIGA, M. C. F. A.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ggameiro@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do etanol, da morfina e da retirada do etanol sobre as respostas comportamentais nociceptivas provocadas pelo teste da formalina na ATM de ratos. Foi avaliada também a interação entre o etanol e a morfina. No experimento 1, os animais receberam uma solução de etanol 6,5% ou água comum para beber durante 4 e 10 dias, antes da realização do teste da formalina na ATM. No grupo tratado por 4 dias, observou-se analgesia significante ao teste da formalina, enquanto que no grupo tratado por 10 dias esse efeito não ocorreu, demonstrando o desenvolvimento de tolerância aos efeitos antinociceptivos do etanol. O efeito de retirada foi avaliado 12 horas após a remoção do etanol (6,5% por 10 dias), sendo verificado o aparecimento de hiperalgesia comportamental no teste da formalina. No experimento 2, os animais foram submetidos ao regime crônico de etanol (6,5% por 10 dias) e o grupo controle recebeu água comum para beber. Após esse período, foi administrado morfina (10 mg/kg i.p.) 30 minutos antes da realização do teste da formalina na ATM. A morfina teve o mesmo efeito analgésico nos 2 grupos, demonstrando que o tratamento com etanol não foi capaz de alterar a potência analgésica da morfina, ou seja, não houve desenvolvimento de tolerância cruzada.
Os resultados mostraram que o etanol é capaz de alterar as respostas nociceptivas relacionadas à dor proveniente de tecidos profundos, como a ATM, e a ausência de interação entre o etanol e a morfina indica que a analgesia induzida pelo etanol é mediada por mecanismos não-opióides.
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Efeito da interrupção na fluoretação da água na prevalência de fluorose dentária em Jáu - SP
ALMEIDA, B. S.*, OLYMPIO, K. P. K., CARDOSO, V. E. S., PERES, S. H. C. S., BASTOS, J. R. M., BUZALAF, M. A. R.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: biasalmeida@ig.com.br
A fluoretação da água de abastecimento público é um dos métodos mais utilizados na prevenção da cárie. Em Jaú - SP a fluoretação das águas de abastecimento público foi iniciada em agosto de 1984, porém em outubro de 1991 ocorreu uma interrupção na fluoretação que perdurou até junho de 1999, quando a fluoretação retornou, numa concentração de 0,7 ppm de flúor. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi analisar o impacto da água fluoretada na prevalência de fluorose dentária. Avaliou-se a prevalência de fluorose dentária (índice TF) em incisivos centrais permanentes superiores em crianças (9 a 14 anos) que tinham 36 (n = 81; grupo I), 27 (n = 81; grupo II) e 18 (n = 89; grupo III) meses ( 1 mês) antes de outubro de 1991 e 18 meses ( 1 mês; n = 70; grupo IV) após este mês. As crianças realizaram escovação prévia aos exames, que foram realizados por três examinadores devidamente calibrados (% concordância entre 87,8 e 93,8; kappa entre 0,72 e 0,85), sob luz natural. A prevalência de fluorose (TF³1) foi 7,41%, 3,70%, 7,87% e 18,57% respectivamente, nos grupos I, II, III e IV. A diferença entre o grupo IV e os demais foi estatisticamente significante (p = 0,002).
Os resultados sugerem que a água fluoretada não é um importante fator de risco para a fluorose dentária, já que no período compreendido entre 18 e 36 meses de uso da água fluoretada a prevalência de fluorose nos incisivos centrais permanentes superiores foi baixa. O aumento na prevalência de fluorose dentária nas crianças nascidas 18 meses após a interrupção na fluoretação da água ocorreu provavelmente devido a outros fatores de risco.
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Influência da respiração bucal sobre alguns parâmetros da saliva total estimulada e não-estimulada
WEILER, R. M. E.*, BARROSO, A. S., NICOLAU, J., SIMI, R., SIQUEIRA JUNIOR, W. L., FISBERG, M.
Pediatria - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. E-mail: reid@uol.com.br
O objetivo deste estudo é analisar alguns parâmetros da saliva total estimulada e não-estimulada de respiradores bucais e grupo controle para verificar se há alterações decorrentes desta desordem respiratória. A saliva de 61 adolescentes de 10 a 19 anos foi coletada, destes, 30 eram respiradores bucais e 31 respiradores nasais. A saliva não-estimulada foi coletada primeiro, seguida pela saliva estimulada. O fluxo salivar foi calculado e o efeito tampão foi determinado imediatamente após a coleta. As amostras foram congeladas a –80ºC até que as análises de proteína (método de Lowry et al., 1951) e ácido siálico (método de Skoza & Mohos, 1976) fossem realizadas. Nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada ao se comparar o fluxo, efeito tampão, proteína, ácido siálico total e combinado da saliva estimulada e não-estimulada dos dois grupos. Também não foi encontrada diferença estatisticamente significante na quantidade de ácido siálico livre da saliva estimulada ao se comparar os dois grupos; no entanto, em relação ao ácido siálico livre da saliva não-estimulada, o grupo de respiradores bucais apresentaram quantidades significantemente maiores que os respiradores nasais.
Desde que o aumento na quantidade de ácido siálico livre é indicativo de um aumento no número de bactérias na saliva, nossos achados sugerem que há maior retenção de bactérias nos tecidos orais dos respiradores bucais.
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Unha como biomarcador de exposição crônica ao flúor a partir da dieta em comunidades fluoretadas e não fluoretadas
LEVY, F. M.*, BUZALAF, M. A. R., BASTOS, J. R. M.
Ciencias Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: flalevy@usp.br
O objetivo do presente estudo foi verificar se a unha pode ser usada como biomarcador de ingestão crônica de flúor (F) a partir da dieta, em crianças residentes em comunidades com água fluoretada ou não, bem como estimar a ingestão de flúor a partir da dieta pelas mesmas. A amostra constou de 15 crianças (2-6 anos) residentes em Bauru - SP (B) e 15 residentes em Itápolis - SP (I), cidades fluoretadas (0,6-0,8 ppm) e não, respectivamente. A concentração de F  presente nas unhas e na dieta duplicada foram analisadas com eletrodo íon-específico (Orion 9409), após difusão facilitada por HMDS. Os dados foram analisados pelo teste t pareado e não pareado e por estatística de correlação (p < 0,05). A concentração deF média (g/g) presente nas unhas das mãos (UM) e dos pés (UP) foi de 3,557  1,297 e 2,815  1,288, respectivamente para B e de 2,292  1,250 e 1,580  0,589, respectivamente, para I, sendo as diferenças entre B e I, e entre a concentração de F presente nas UM e UP estatisticamente significantes. As crianças de B ingeriram, de acordo com a estimativa, uma quantidade significantemente maior de F a partir da dieta (0,551  0,610 mg), quando comparadas com as de I (0,088  0,056 mg), o que corresponde a uma ingestão diária de 0,028 e 0,003 mg flúor/kg peso corporal, para B e I, respectivamente. Encontrou-se uma correlação positiva significante entre a concentração de F nas unhas e a ingestão de F pela dieta (r = 0,566, p = 0,00112).
Concluiu-se que a unha pode ser usada como biomarcador de ingestão crônica de flúor a partir da dieta, para diferenciar crianças na idade de risco para fluorose dentária, residentes em comunidades fluoretadas ou não.
Pa138
Influência de diferentes métodos de armazenagem na performance do diafragma de tubetes anestésicos locais
RAMACCIATO, J. C.*, MEECHAN, J. G., MCCABE, J., CARRICK, T., GROPPO, F. C., RANALI, J.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jramacciato@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi verificar a influência do método de armazenagem na performance do diafragma de tubetes anestésicos, devido a sua importância para a aspiração prévia à injeção. Os tubetes foram armazenados durante 18 meses em três condições: em geladeira na caixa original, em temperatura ambiente na caixa original e expostos à luz em temperatura ambiente. A deformação e recuperação do diafragma foram inicialmente medidas com carga de 2 N aplicada diretamente no tubete em um penetrômetro e, em seguida, a distensão foi medida com o tubete posicionado em seringa auto-aspirante utilizando-se a máquina Instron com carga de 10 N. A força necessária para a aspiração de uma solução (Bonney’s blue) através de uma agulha longa 27G inserida no conjunto seringa-tubete também foi medida. Em cada teste realizado foram utilizados 10 tubetes do mesmo lote. Os dados foram analisados por ANOVA. A distensão apresentou diferença significante entre os métodos de armazenagem (F = 22, p < 0,001); a deformação bem como a porcentagem de recuperação foram significativamente maiores nos tubetes armazenados em geladeira (F = 7,4, p < 0,01). A força necessária para produzir aspiração foi maior nos tubetes expostos a luz e calor (p < 0,05).
Concluímos que os métodos de armazenagem afetaram a performance do diafragma dos tubetes anestésicos e a força necessária para aspiração. A armazenagem em geladeira promoveu os maiores valores de distenção e recuperação e, portanto, maior potencial para aspiração nas cargas aplicadas. (Apoio: FAPESP - 00/03594-9, CAPES - BEX2212/02-1.)
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Terapia analgésica para o controle da dor pós-endodôntica em dentes assintomáticos
RODERJAN, D. A.*, BACHAL, E., ASSIS, F. V., GOODSON, J. M., KOZLOWSKI JÚNIOR, V. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: douglasroderjan@hotmail.com
Antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs) são rotineiramente usados para o controle da dor de origem endodôntica. O objetivo deste estudo piloto foi testar a eficácia de prévia administração de AINEs ou placebo no controle da dor após terapia endodôntica. Onze pacientes (7 H/4 M) necessitando de terapia endodôntica em dentes assintomáticos anteriores, participaram deste estudo piloto. Aprovação no Comitê de Ética Institucional e consentimento pós-informação foi obtido. Cápsulas foram preparadas e administradas em única dose de um placebo ou AINEs (rofecoxib 50 mg (n = 4) ou diclofenaco 50 mg (n = 2)) antes do tratamento endodôntico. Intensidade de dor foi avaliada através de uma escala visual analógica (EVA) com 100 mm no tempo 0, 4, 6, 8, 10, 12 e 24 horas depois da administração do AINEs ou placebo. Consumo de medicamento suporte (750 mg paracetamol) também foi avaliado. ANOVA não demonstrou nenhuma diferença na dor entre grupos (p = 0,4). Entre a quarta e a décima hora, pacientes tratados com placebo informaram dor moderada quando comparada aos tratados com AINEs. Depois de 10 horas, não foi mais relatada a presença de dor. Dor após o tratamento endodôntico apareceu em 23,8% dos pacientes que receberam placebo. Não houve nenhuma diferença significante entre grupos de tratamento com respeito ao número de pacientes que requereram medicamento suporte.
Estes resultados preliminares sugerem que a dor após tratamento endodôntico acontece em baixos níveis de intensidade em dentes assintomáticos e pode não necessitar de AINEs, ou no máximo uma única dose da medicação.
Pa140
Comparação dos períodos de latência e duração pulpar da articaína e lidocaína após infiltração maxilar
COSTA, C. G.*, TORTAMANO, I. P., SILVA JUNIOR, J. C. B., ROCHA, R. G.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: carinagc@usp.br
O objetivo deste estudo foi comparar os períodos de latência e duração da anestesia pulpar por infiltração maxilar usando lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 (Lidocaína 100 – DFL), articaína 4% com adrenalina 1:200.000 (Septanest 1:200.000 – Septodont) e articaína 4% com adrenalina 1:100.000 (Septanest 1:100.000 – Septodont). Vinte pacientes saudáveis receberam aleatoriamente 1,8 ml de um dos três anestésicos locais em dentes superiores posteriores em três consultas. Os períodos de latência e duração pulpar foram determinados através do uso de um estimulador pulpar elétrico (Vitality Scanner Model 2005, Analytic Endodontics, CA, EUA). As médias dos períodos de latência pulpar foram 2,8, 1,6 e 1,4 minutos e as médias dos períodos de duração pulpar foram 39,2, 56,7 e 66,3 minutos, respectivamente para a lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, articaína 4% com adrenalina 1:200.000 e articaína 4% com adrenalina 1:100.000. A análise estatística através do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis mostrou diferença estatisticamente significante entre os grupos com menor latência e maior duração para as duas soluções de articaína comparadas à solução de lidocaína. Não houve diferença estatisticamente significante entre as duas soluções de articaína.
Ambas as soluções de articaína promovem anestesia pulpar com início de ação mais rápido e com duração maior do que a solução de lidocaína na infiltração maxilar. Não há diferença estatisticamente significante entre as duas soluções de articaína.
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Caracterização e subregistro dos nascidos vivos com fissuras lábio-palatais em Recife no período de 2000-2001
SOARES, E. A., CALDAS JÚNIOR, A. F., RODRIGUES, M. J.*
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: elizabeth_soares@uol.com.br
O objetivo do estudo foi caracterizar os nascidos vivos com fissuras lábio-palatais (FLP) em Recife e região metropolitana em 2000 e 2001, tomando por base o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), e investigar a qualidade dos dados registrados no campo 34 “malformações congênitas e/ou cromossômicas” da declaração de nascidos vivos (DN), no ano de 2001. Foram utilizadas as informações do banco de dados do SINASC. A população estudada foi composta de 63.992 nascidos vivos em 2000 e 61.994 em 2001, sendo realizado o registro de todas as crianças nascidas vivas portadoras de FLP. As variáveis de estudo: idade da mãe, escolaridade, n consultas pré-natal e estado civil; peso ao nascer, sexo, raça e tipo de malformação presente na criança foram obtidas a partir das DN. Com o objetivo de avaliar o subregistro de FLP em crianças nascidas em 2001, os dados do SINASC foram cruzados com os do IMIP (Instituto Materno-Infantil de PE). A prevalência de FLP foi de 0,63:1.000 nascidos vivos. O sexo masculino foi o mais afetado (56,5%). A maioria das crianças estudadas eram pardas (59,5%) e apresentaram peso ao nascer adequado. A fissura palatal foi a malformação mais encontrada (45,6%). Ao caracterizar as mães dessas crianças observou-se que a maioria tinha idade igual ou inferior a 21 anos, 1 grau incompleto e fizeram de 4 a 6 consultas pré-natais. O subregistro encontrado foi de 93,3%, o que aponta a necessidade de qualificação no preenchimento da DN.
Há a necessidade de aprimoramento do SINASC, visando uma melhoria da qualidade da informação para sua utilização nas ações de políticas de saúde na área materno-infantil.
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Avaliação ergonômica informatizada dos estabelecimentos de assistência odontológica
DIAS, M. C.*, ORENHA, E. S.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: carvalhodias@axnet.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar e quantificar, por meio de um software, as condições ergonômicas de um estabelecimento de assistência odontológica. Intencionalmente foram selecionados 40 estabelecimentos classificados em 4 grupos, nos quais foram avaliados por meio de 563 requisitos ergonomicamente padronizados e organizados em 9 blocos. A cada requisito foi atribuído valores que variaram de 0 (insatisfatório) a 3 (muito satisfatório) e o nível de satisfação ergonômica foi obtido segundo o percentual alcançado:  80% (excelente), 60 a 79% (bom), 40 a 59% (regular), 20 a 39% (ruim) e < 20% (péssimo). O resultado da média percentual total revelou que 3% dos estabelecimentos apresentaram grau de satisfação considerado excelente; 25% (bom); 37% (regular); 35% (ruim) e 0% (péssimo). Ao comparar os grupos pelo teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, verificou-se diferença estatisticamente significativa entre eles, portanto ao realizar a comparação de 2 a 2 grupos com o teste não-paramétrico Mann-Witney, essa diferença não foi observada entre os Grupos 3 e 4.
Concluiu-se que o estabelecimento privado com instalação adequada (Grupo 1) apresentou um nível de satisfação ergonômica melhor que os outros grupos; os Grupos 3 (privado inadequada) e 4 (serviço público) apresentaram condições ergonômicas semelhantes e insatisfatórias e o software utilizado mostrou-se eficiente na tabulação e obtenção dos dados, podendo auxiliar o profissional na avaliação e adequação de seu ambiente de trabalho.
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Avaliação pelo método do ISSL do estresse em pacientes odontológicos
LIMA, A. A. S.*, AMORIM, C. A., ANTONIASSI, A., OLIVEIRA, R. A., IGNÁCIO, S. A.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: adillima@terra.com.br
Pesquisas enfatizam as implicações do estresse excessivo na saúde física e mental do ser humano e na sua produtividade. Este trabalho teve por objetivo identificar o percentual de indivíduos portadores de estresse, seus níveis e fases nos pacientes que se submeteram a procedimentos clínicos através do Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL). Este recurso psicológico baseia-se numa entrevista utilizando um questionário de perguntas fechadas e fornece uma medida objetiva do estresse. Duzentos indivíduos adultos, de ambos os gêneros, com média de 32 anos de idade fizeram parte deste estudo. Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise estatística. Do total de indivíduos avaliados, 88 apresentavam estresse. Deste número, 87,5% indivíduos eram do gênero feminino e apresentavam uma média de idade de 40 anos. O estresse foi mais freqüente nos indivíduos da raça branca e casados. Quanto a distribuição dos indivíduos de acordo com a fase do estresse que estes se encontravam, 59,1% estavam na fase de resistência, 37,5% na fase de exaustão e 3,4% na fase de alerta. Os sintomas físicos foram mais freqüentes do que os sintomas psíquicos e representavam, respectivamente, 77,3% e 32,7%.
Conclui-se que é elevado o número de pessoas portadoras de estresse em níveis avançados que estão recebendo tratamento odontológico. É necessário que o cirurgião-dentista conheça os sintomas e as conseqüências do estresse excessivo e crie medidas visando a redução ou a prevenção deste problema a fim de que o atendimento odontológico não seja prejudicado.
Pa144
Nível de conhecimento e crenças sobre comportamentos preventivos em relação ao câncer bucal
COSTA, E. M. C.*, AGOSTINHO, L. G. D., LOYOLA FILHO, A. I., GOMIDE JUNIOR, S., LOYOLA, A. M.
Patologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: eliscunhacosta@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento e crenças sobre comportamentos preventivos de cirurgiões-dentistas (CDs) relacionados ao câncer bucal em Uberlândia (MG). Questionários foram aplicados a 100 CDs do Serviço Público Municipal. A amostra foi caracterizada segundo o tempo de formação, especialidade, formação e treinamento em saúde pública e cancerologia. O instrumento de medida foi construído e validado considerando dados sobre epidemiologia, fatores de risco, história da doença, lesões cancerizáveis e diagnóstico. Observou-se que 13,7% dos CDs julgaram-se preparados para reconhecer precocemente o câncer bucal. Aproximadamente 61% dos CDs examinam rotineiramente os pacientes para identificação de lesões suspeitas. Houve correlação significativa entre conhecimento sobre câncer bucal e a crença que os CDs julgam-se preparados para diagnosticá-lo precocemente (r = 0,36; p < 0,05) e entre o conhecimento específico e a crença na qual os CDs informam rotineiramente seus pacientes sobre os sinais de alerta do câncer (r = 0,24; p < 0,05). Nenhuma associação significativa foi identificada entre o conhecimento sobre câncer bucal e o tipo de atuação profissional, formação e treinamento em saúde pública e cancerologia, na amostra estudada.
Concluiu-se que a maioria dos profissionais que fazem o exame do câncer de boca em seus pacientes e que se julgam melhor preparados para reconhecer precocemente o câncer bucal, o fazem porque possuem conhecimento específico a respeito do câncer de boca. (Apoio: CAPES, FAPEMIG, CNPq.)
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Sensação de boca seca e estresse em cuidadores de Alzheimer
HILGERT, J. B.*, HUGO, F. N., RIBEIRO, T. S., BANDEIRA, D. R., BOZZETTI, M. C.
Medicina Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: juhilger@terra.com.br
Cuidadores de doentes de Alzheimer têm sido estudados como modelo para avaliar o impacto do estresse crônico sobre organismo. O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre a sensação de boca seca e o estresse em cuidadores de doentes de Alzheimer. A realização deste estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Foram avaliados 59 cuidadores do grupo de familiares e amigos de portadores de doença de Alzheimer do HCPA. O estresse foi medido com o Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL) e a sensação de boca seca por meio de uma pergunta fechada. A média de idade dos indivíduos avaliados foi de 61,5 ( 8,8) anos; destes, 81,4% eram do sexo feminino e 18,6% do sexo masculino. As associações entre os sintomas de estresse físico e psicológico experimentados nas últimas 24 horas, na última semana e no último mês; e a sensação de boca seca; foram verificadas com o teste de correlação de Spearman. Observou-se associação significativa entre a sensação de boca seca e os sintomas de estresse nas últimas 24 horas (r = 0,6; p < 0,001); na última semana (r = 0,56; p < 0,001); e último mês (r = 0,61; p < 0,001).
Conclui-se que a sensação de boca seca esteve fortemente associada aos sintomas de estresse em 24 horas, uma semana e um mês.
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Topografia de restaurações de Fuji IX e IRM realizadas na prática do ART: acompanhamento por 6 meses – projeto piloto
SANTIAGO, B. M.*, PRIMO, L. G., CHEVITARESE, L. M., LUIZ, R. R.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: biasantiago@openlink.com.br
O presente estudo piloto objetivou avaliar clinicamente a forma anatômica de restaurações de Fuji IX e IRM realizadas através do tratamento restaurador atraumático. Foram selecionadas 40 crianças, cujos responsáveis forneceram o termo de consentimento livre e pós-esclarecido. Os molares decíduos com cavidades cariosas com mais de 3 mm de abertura foram escavados e restaurados segundo os princípios do ART. Os elementos dentários (n = 49) localizados em um hemi-arco escolhido aleatoriamente foram restaurados com Fuji IX (GFIX) e no hemi-arco oposto (n = 49) foi utilizado o IRM (GIRM). As restaurações foram avaliadas clinicamente, através do método USPHS (30 e 180 dias após). Os dados obtidos foram tratados estatisticamente (2, Fisher - Epi Info 6.04) e descritivamente a partir de um índice de piora para cada material. Ao final de seis meses, foram avaliados 32 elementos do GFIX e 29 elementos do GIRM. As restaurações do GFIX estavam distribuídas da seguinte forma: 65,6% Alfa, 15,6% Bravo e 18,8% Charlie; e do GIRM: 41,4% Alfa, 44,8% Bravo e 13,8% Charlie. Foi observado que o GIRM apresentou um índice de piora (0,36) maior que o GFIX (0,27), porém, como a categoria Bravo ainda é considerada aceitável, o IRM apresentou 86,2% das restaurações aceitáveis e o Fuji IX 81,2%, não sendo estatisticamente significante (p > 0,05).
Diante da metodologia empregada, conclui-se que os materiais testados apresentaram comportamento clínico semelhante, apesar do IRM demonstrar uma proporção de desgaste maior. (Projeto em parceria com UNIGRANRIO e UERJ, aprovado pelo CEP - NESC/UFRJ - n043/02.)
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Resistência ao cisalhamento e análise morfológica em dentina de dentes decíduos irradiados com laser de Er:YAG
MONGHINI, E. M.*, BORSATTO, M. C., WANDERLEY, R. L., CORONA, S. A. M., PALMA-DIBB, R. G., PÉCORA, J. D.
Clínica Infantil e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: monghini@forp.usp.br
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a influência da energia do laser Er:YAG no tratamento da dentina de dentes decíduos na resistência ao cisalhamento de um sistema adesivo e analisar morfologicamente a superfície tratada. Para o teste de cisalhamento foram utilizadas 48 coroas de caninos decíduos incluídas em resina de poliéster, e desgastadas com lixas d’água até a exposição da dentina. As superfícies de dentina foram tratadas com laser Er:YAG, distância focal de 17 mm, nas energias de 60 mJ/2 Hz (G2), 80 mJ/2 Hz (G3) e 100 mJ/2 Hz (G4) associados ao ácido fosfórico, e como controle realizou-se apenas o condicionamento ácido (G1). Após o tratamento superficial, foi aplicado o sistema adesivo Single Bond e confeccionado um cilindro de resina composta Z250. Após a termociclagem foram submetidos aos testes de resistência ao cisalhamento. Os resultados obtidos em MPa foram: G1 - 17,89 ( 4,75); G2 - 12,34 ( 4,85); G3 - 10,30 ( 3,67); G4 - 10,41 ( 4,20). Para a análise morfológica, foram preparados 21 caninos decíduos hígidos divididos aleatoriamente em 7 grupos, de acordo com a energia utilizada associados ou não ao ácido fosfórico. A análise estatística constatou que o laser influenciou na resistência adesiva à dentina, sendo os grupos que utilizaram o laser, estatisticamente inferiores, ao grupo condicionado com ácido.
O tratamento superficial com laser associado ao ácido influenciou negativamente na adesão e, em relação à morfologia superficial, foi observada relação direta entre aumento de irregularidades superficiais e a energia empregada, associada ou não ao ácido.
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Influência da reabilitação protética removível bucal no processo mastigatório de crianças na fase de início de dentição
GONÇALVES, S. R. J.*, GAVIÃO, M. B. D., DEGGAN, V. V., TELES, C. L.
CCBS - UNIVERSIDADE TIRADENTES. E-mail: slgoncalves@infonet.com.br
Com o objetivo de verificar a influência da reabilitação protética removível bucal sobre o processo mastigatório na fase da dentição mista, 31 crianças, de 5,5 a 6,5 anos de idade, foram distribuídas em Grupo I: 16 crianças sem necessidade de reabilitação e, Grupo II: 15 crianças com indicação de reabilitação devido à extração precoce de molares decíduos. Foram realizadas análises de força de mordida e eletromiográfica dos músculos temporal e masseter antes do tratamento e 6 meses após o mesmo. A força de mordida máxima foi determinada através de um tubo pressurizado, sobre o qual a criança mordeu na altura dos molares decíduos com o máximo de força. O registro eletromiográfico foi realizado em contração isométrica voluntária máxima de elevação mandibular e em mastigação habitual. Os dados foram analisados pelos testes t de Student, Tukey e Pearson. A média da força de mordida do Grupo I (244,53  46,80 N) foi significativamente maior (p < 0,001) que o Grupo II (178,57  34,84 N) previamente ao tratamento, no entanto, seis meses após o mesmo não houve diferença entre os grupos (p > 0,05). Os dados eletromiográficos mostraram que previamente ao tratamento o Grupo II apresentou padrão de ativação muscular diferente do Grupo I e, após seis meses de uso da prótese, o padrão se igualou ao do Grupo I, que apresentou atividade maior para o músculo masseter em relação ao temporal em todas as etapas.
Concluiu-se que a reabilitação protética removível bucal em crianças com perda precoce de molares decíduos influenciou positivamente no processo mastigatório. (Apoio financeiro: CAPES e FAPESP.)
Pa149
Avaliação de um programa de promoção de saúde bucal em bebês e pré-escolares no município de Carmo de Minas - MG
COSTA, M. E. P.*, VIANNA, R. B. C., CHIANCA, T., COSTA, V. R., CHARLIER, S. C.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: nenarc@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar um programa de promoção de saúde bucal em 248 crianças de 6 a 60 meses de idade, residentes na zona urbana e rural do município de Carmo de Minas, cuja água de abastecimento não é fluoretada. Para isso, foram observadas suas condições bucais de seis em seis meses durante dois anos. O programa foi baseado em remoção mecânica de biofilme, por meio de orientação, objetivando uma escovação caseira com qualidade, controle da freqüência de alimentos açucarados e aplicação tópica de flúor semestralmente, quando também era feita uma avaliação do índice de biofilme visível. Dentre as condições bucais iniciais, o controle da higiene era deficiente (somente 50 crianças – 20,16% – apresentavam ausência de biofilme visível clinicamente). Um elevado número de crianças mostravam lesões cariosas (47,74%); porém, ao se comparar a mesma faixa etária em momentos distintos, as crianças que iniciaram o programa em idade inferior apresentavam, após dois anos, um índice de cárie menor do que as que começaram o programa com idade mais adiantada. Após 24 meses, observou-se que a qualidade da higiene bucal melhorou significativamente, uma vez que 87,1% das crianças, melhoraram ou mantiveram a qualidade do biofilme num patamar satisfatório (índices 0, 1 ou 2). O número médio de manchas brancas ativas diminuiu consideravelmente.
Conclui-se que o programa foi efetivo no controle da doença cárie e na melhoria da higiene bucal das crianças, representando uma alternativa para promover saúde bucal em regiões pouco favorecidas pelos tratamentos de saúde convencionais.
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Tratamento das lesões cariosas crônica e aguda de molares decíduos: uma pesquisa entre odontopediatras
MEDEIROS, E. B.*, ROSENBLATT, A.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: elibmedeiros@yahoo.com.br
O objetivo desse trabalho foi comparar a conduta terapêutica frente à cárie crônica (caso clínico 1) e à cárie aguda (caso clínico 2) entre 75 odontopediatras da cidade do Recife e suas associações com a faculdade de graduação, o tempo de formado, a titulação em Odontopediatria e o local de trabalho do pesquisado. O desenho do estudo foi transversal, observacional e a amostra censitária. As informações foram coletadas através de entrevista e registradas em um formulário. Os casos clínicos pertenciam a mesma criança de 5 anos de idade e foram apresentados na forma de fotografia 10 x 15 e sua respectiva radiografia periapical. Para avaliar a significância estatística da associação, foram utilizados o teste exato de Fisher-Freeman-Halton e o teste qui-quadrado com o nível de confiança de 5% e o valor de p < 0,05. Os resultados mostraram que 50,7% e 42,7% dos Odontopediatras diagnosticaram o caso clínico 1 e 2 como cárie crônica e aguda, respectivamente; 76% e 97,3% indicaram tratamento invasivo para o caso clínico 1 e 2, respectivamente. Os odontopediatras que trabalhavam simultaneamente em local público e privado indicaram menos tratamento invasivo para o caso clínico 1 (45,5%) do que os que apenas trabalhavam em local público (86,5%) ou privado (80%) (p < 0,019).
Concluiu-se que os odontopediatras recifenses não se baseiam na atividade para o tratamento da lesão cariosa, pois 76% ainda insistem em tratamento invasivo para a cárie crônica em dentina.
Pa151
O desenho da figura humana segundo a escala de Koppitz em crianças com hábitos orais deletérios
CAYETANO, M. H.*, MAZZINI, K. R., SAKASHITA, M. S., BAUSELLS, J., BENFATTI, S. V.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA. E-mail: mevangelista@apcd.org.br
O presente estudo teve como objetivo relacionar os hábitos orais deletérios (sucção de dedo, bico de mamadeira e chupeta) e onicofagia com os indicadores emocionais de Koppitz, através do teste do desenho da figura humana (DFH), em 107 escolares da rede pública de Cascavel - Paraná, na faixa etária de 6 a 10 anos. A amostra foi colhida de maneira aleatória e as crianças foram testadas individualmente, e a cada uma foi fornecida uma folha de papel em branco, um lápis e uma borracha. Foi solicitado a cada criança que desenhasse uma pessoa qualquer. A criança não tinha um tempo predeterminado ou estipulado para realizar o teste. Algumas crianças fizeram vários desenhos, mas somente a primeira figura desenhada foi avaliada conforme os 30 indicadores emocionais (IE) propostos por Koppitz (1966) segundo a versão brasileira de Van Kolck (1973). A avaliação dos desenhos foi realizada por uma psicóloga experimentada. Para análise dos resultados foi utilizado o teste do qui-quadrado, adotando-se um nível de significância de 5%.
Concluiu-se que as crianças que apresentaram hábitos orais deletérios possuem dificuldades emocionais e problemática emocional. Dentre os 30 indicadores emocionais de Koppitz, o mais freqüente encontrado foi o de nº 7 com 18,1%. Esse indicador reflete timidez, retraimento e isolamento social. Outros estudos devem ser realizados, relacionando a presença de hábitos orais deletérios com alterações emocionais, e deve haver uma integração entre o odontopediatra e o psicólogo para que a terapêutica adequada para esses casos possa ser da melhor forma indicada.
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Atividade antimicrobiana de materiais obturadores utilizados em pulpotomia de dentes decíduos
ARANHA, A. M. F.*, DUQUE, C., GIRO, E. M. A., HEBLING, J., SPOLIDÓRIO, D. M. P.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: amfaranha@hotmail.com
A proposta deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana de cinco materiais obturadores utilizados em Odontopediatria sobre os microrganismos S. mutans, L. acidophilus e A. viscosis, através do teste de difusão em ágar pelo método do poço. Os inóculos bacterianos foram obtidos pela semeadura das cepas em caldo BHI e incubados a 37ºC por 24 horas. Os testes foram realizados em triplicata, em placas de Petri, com camada base de BHI sólido esterilizado. Foram confeccionados 14 poços para cada bactéria de cada material, através da remoção de ágar, com a extremidade de canudos plásticos, em pontos eqüidistantes, sendo 12 destes preenchidos pelos materiais e 2 como controle positivo. As placas foram mantidas à temperatura ambiente por 2 horas, para pré-difusão do material e em seguida, incubadas a 37ºC por 24 horas. As zonas de difusão do material e de inibição do crescimento bacteriano formadas ao redor do poço foram medidas com régua milimetrada. Os resultados foram analisados através dos testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. O halo médio de inibição, em milímetros, do formocresol, OZE, OZE/formocresol, MTA e hidróxido de cálcio sobre o crescimento do S. mutans foi, respectivamente, 28,5; 15,2; 20,8; 9,3 e 11,6, sobre o L. acidophilus, 28,7; 14,8; 15,3; 15,2; 20,0 e sobre o A. viscosis, 13,6; 13,5; 14,7; 10,0; e 13,6.
Concluiu-se que o formocresol apresentou a maior atividade antimicrobiana para o S. mutans e o L. acidophilus e o OZE e OZE/formocresol para o A. viscosis. O MTA foi o menos efetivo de todos os materiais estudados.
Pa153
Avaliação da capacidade de aprendizado materno quanto à realização da escovação em bebês após treinamento profissional
MAGALHÃES, A. C.*, RIOS, D., HONÓRIO, H. M., CAVAZZOLA, A. S., SILVA, S. M. B., MACHADO, M. A. A. M.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: acmodontousp@yahoo.com
Tendo em vista o papel do controle de placa dentária para a prevenção de cárie, os objetivos deste trabalho foram averiguar o padrão inicial de higiene bucal de bebês, a efetividade e evolução na remoção de placa dentária executada pelas mães, após o treinamento destas por um dentista durante 3 sessões consecutivas e avaliar o aprendizado materno a longo prazo (6 meses). Participaram do estudo, acompanhados das mães, 25 bebês que possuíam no mínimo quatro dentes decíduos, com pelo menos metade da coroa exposta e livre de cárie. Na primeira sessão evidenciou-se a placa com solução verde de malaquita a 0,6%, e um único examinador, utilizando-se os índices de placa Quigley; Hein para superfícies lisas e de Mestrinho; Carvalho; Figueiredo para superfícies oclusais, quantificou a placa inicial dos bebês. Em seguida a mãe foi instruída como escovar os dentes do filho. Nas duas sessões seguintes e decorridos 6 meses, utilizando-se a mesma metodologia, a mãe foi avaliada quanto a realização da higiene bucal do bebê. Caso houvesse falhas no procedimento o profissional ensinava como corrigi-las. O índice médio de placa avaliado na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª sessão foi respectivamente: 2,5; 1,1; 0,4 e 0,5 (superfícies lisas) e 2,0; 1,2; 0,6 e 0,5 (superfícies oclusais). Os resultados foram submetidos ao teste de Friedman (p < 0,05) e obteve-se diferença estatística significativa entre a 1ª sessão e as outras 3 sessões, tanto para superfícies lisas quanto oclusais.
Conclui-se que o treinamento de mães promoveu uma efetiva remoção de placa dentária nos bebês a curto e longo prazo.
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Condições bucais de pacientes pediátricos com insuficiência renal crônica
MENDES, P. C. A.*, PRIMO, L. S. S. G., MORAES, C. A. P.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: patmendes@hotmail.com
Este trabalho objetivou descrever as condições bucais de crianças e adolescentes com insuficiência renal crônica. Foram examinados trinta e quatro pacientes entre 2 a 19 anos. Os dados sobre a doença renal foram obtidos através dos prontuários médicos, e os da cavidade bucal, através do exame clínico de tecidos moles e duros. Os resultados foram analisados de maneira descritiva. Ao exame intrabucal, percebeu-se que 100% tinha biofilme visível; quase 80% possuía cálculo supragengival; 67,6% apresentava hístória de cárie; 38,2% palidez da mucosa, 35,3% hipoplasia de esmalte e 29,4% pigmentação dentária.
Desta forma, conclui-se que as condições clínicas da cavidade bucal dos pacientes pediátricos com insuficiência renal crônica, são características e foram compatíveis com estudos prévios.
Pa155
Relação entre hábito de higiene bucal, visita ao dentista e gengivite em crianças de 3 a 5 anos
MORAES, E. S.*, VALENÇA, A. M. G.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. E-mail: elidia@infonet.com.br
Este estudo avaliou a relação entre hábitos de higiene bucal (HB), visita ao dentista e presença de gengivite (GE) em 220 crianças de 3 a 5 anos, matriculadas em 11 creches e/ou escolas públicas de Aracaju - SE. Os dados foram coletados mediante questionários respondidos pelos responsáveis e pelo exame clínico das crianças, verificando-se a presença de sangramento à sondagem. Os resultados foram submetidos ao teste do qui-quadrado (p < 0,05) e análise descritiva. Constatou-se que 1,8% das crianças não possuíam escova e 2,7% não escovam os dentes. A escovação dentária (ED) era executada 3 vezes ao dia por 37,7% das crianças e 2 vezes por 28,6%, sendo que 95,9% usavam pasta dental e apenas 10% utilizavam o fio dental (FD). Das 220 crianças, 62,3% nunca foram ao dentista. A ED era feita mais comumente pela própria criança entre as de idade mais elevada (p < 0,01). A GE não esteve associada aos hábitos de ED, entretanto foi mais freqüente nas crianças que não faziam uso do FD (p < 0,05) e naquelas em que elas próprias o utilizavam (p < 0,05). A ocorrência de GE não foi influenciada pela ida da criança ao dentista.
Conclui-se que a escovação dentária é comumente realizada, contudo freqüentemente é executada pela própria criança, sem que o fio dental seja utilizado na higiene oral, fato este preocupante uma vez que a gengivite foi mais prevalente em crianças que dele não faziam uso, sendo também preocupante o expressivo o número de crianças que nunca haviam ido ao dentista. Tal situação aponta a necessidade de orientação dos responsáveis para uma adequada higiene bucal das crianças.
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Análise histomorfológica de dentes decíduos de cães após biopulpectomia e obturação dos canais com diferentes materiais
MURATA, S. S.*, HOLLLAND, R., DEZAN JUNIOR, E., PERCINOTO, C.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARACATUBA. E-mail: murata@foa.unesp.br
A busca de um material ideal para a obturação dos canais de dentes decíduos, até então não alcançada, motivou a realização deste estudo. Assim, 80 dentes decíduos anteriores de 6 cães da mesma ninhada, e com 60 dias de idade, foram empregados neste trabalho. Após a pulpectomia e preparo biomecânico, os canais radiculares foram preenchidos, com o auxílio de brocas lentulo, com os seguintes materiais: pasta lentamente reabsorvível de Maisto, Sealer 26 com iodofórmio e pasta L&C. Canais preparados e não obturados, porém com selamento coronário, constituíram o grupo controle. Decorridos 30 dias os cães foram eutanasiados e as peças removidas preparadas para análise histomorfológica. A análise estatística dos resultados obtidos ordenou os tratamentos do melhor para o pior resultado da seguinte forma: 1) pasta lentamente reabsorvível de Maisto, 2) Sealer 26 com iodofórmio, 3) controle e 4) pasta L&C. Houve diferença estatística (0,1%) apenas quando os diferentes grupos experimentais foram confrontados com a pasta L&C.
Considerando os resultados obtidos, concluiu-se que a pasta L&C mostrou incompatibilidade biológica, enquanto os demais materiais foram biocompatíveis, porém, com velocidades de reabsorção que não acompanharam a das raízes dos dentes decíduos. (Apoio financeiro: FAPESP - processo 01/03830-7.)
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Resistência ao cisalhamento e análise morfológica em esmalte de dentes decíduos irradiados com laser de Er:YAG
WANDERLEY, R. L.*, BORSATTO, M. C., MONGHINI, E. M., PALMA-DIBB, R. G., CORONA, S. A. M., PÉCORA, J. D.
Odontologia Pediátrica - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: ceope@umuarama.ufu.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a influência do laser de Er:YAG na resistência ao cisalhamento de um sistema restaurador adesivo em esmalte de dentes decíduos, variando a energia e associado ao condicionamento com ácido fosfórico e, analisar a morfologia superficial após os diferentes tratamentos do esmalte. Para a realização dos testes de cisalhamento as superfícies de esmalte foram tratadas com laser de Er:YAG em uma distância focal de 17 mm, nas energias de 60 mJ (G2), 80 mJ (G3), 100 mJ (G4) com 2 Hz de freqüência associados ao ácido fosfórico, e como controle, realizou-se apenas o condicionamento ácido (G1). Após o tratamento superficial, foi aplicado o sistema adesivo Single Bond e confeccionado um cilindro de resina composta (Z250). Os resultados obtidos, em MPa, no teste de cisalhamento foram: G1 - 14,28 ( 3,24); G2 - 18,48 ( 4,58); G3 - 17,82 ( 4,38); G4 - 16,59 ( 5,40). Os dados foram analisados através do teste Kruskal-Wallis e constatou-se que os grupos 2 e 3 foram similares entre si e estatisticamente superiores ao grupo controle. Para a análise morfológica das superfícies de esmalte os grupos foram preparados de acordo com a energia utilizada, associado ou não com o ácido fosfórico. Observou-se que a superfície de esmalte tratada com laser apresentou-se irregular, sem padrão definido de condicionamento e quando o ácido foi empregado, o padrão de condicionamento apresentou-se mais definido.
O laser influenciou na resistência adesiva ao esmalte. Houve uma relação direta entre a energia empregada e o aumento de irregularidades superficiais.
Pa158
O efeito da sala de espera infantil nas reações emocionais em pré-escolares – teste projetivo com auto-análise
RANK, R. C. I. C.*, NICHIO, C. L.
Odontologia - SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: sampaiorank@aol.com
Os cirurgiões-dentistas que se propõem a trabalhar com o paciente infantil, na maioria das vezes, confrontam com reações de ansiedade e tensão relacionadas ao tratamento odontológico. O objetivo deste estudo foi avaliar as reações emocionais de 214 crianças, em idade pré-escolar (3 a 7 anos), frente a uma sala de espera infantil antes do tratamento odontológico. O grupo controle foi atendido numa sala de espera comum e o grupo experimental foi atendido numa sala de espera infantil. Aplicou-se teste projetivo com auto-análise das reações emocionais infantis, em duas visitas ao dentista. As crianças foram capazes de se auto-analisar e o resultado da sala de espera infantil foi significativo na redução da ansiedade. A segunda visita do grupo experimental apresentou motivação e adaptação das crianças, entretanto, não houve diferença significativa entre as crianças com e sem experiência odontológica anterior.
1. O grupo controle demonstrou ansiedade na 1ª e 2ª visita em comparação ao grupo experimental. 2. Não houve diferenças significativas da ansiedade entre crianças “com ou sem experiência anterior”. 3. A sala de espera infantil obteve um resultado positivo, diminuindo a ansiedade da criança. 4. A 2ª visita do grupo experimental comprovou o efeito da motivação e adaptação da criança. 5. As crianças pré-escolares (3 a 7 anos) foram capazes de auto-analise com o teste projetivo. 
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Rugosidade superficial de cimentos de ionômero de vidro
RAGGIO, D. P.*, ROCHA, R. O., IMPARATO, J. C. P.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: danielaraggio@aol.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar a rugosidade superficial de cimentos de ionômero de vidro utilizados para o tratamento restaurador atraumático (TRA), sob duas formas de apresentação: encapsulado e pó-líquido. Seis espécimes de cada material foram preparados seguindo as recomendações dos fabricantes (G1: Fuji IX GP Fast - G.C. Co.; G2: Fuji IX - G. C. Co.; G3: Ketac Molar - 3M/ESPE; G4: Ketac Aplicap - 3M/ESPE; G5: Vidrion R - S.S. White and G6: Vidrion Caps - S.S. White), inseridos em matrizes metálicas, cobertos com tiras de matriz de poliéster, sob pressão com placa de vidro. Após o período de presa, utilizou-se o rugosímetro Surftest 301 (Mitutoyo), em escala Ra, para avaliar a rugosidade superficial, sendo realizadas seis leituras para corpo-de-prova. Os valores foram submetidos ao teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. As médias da rugosidade superficial para cada grupo foram (Ra): Fuji IX GP Fast (0,18a); Fuji IX (0,17a); Ketac Aplicap (0,38b); Ketac Molar (0,16a,c); Vidrion Caps (1,76d); Vidrion R (0,49b), com p < 0,01. Letras diferentes indicam diferença estatística significante.
Houve tendência dos materiais encapsulados apresentarem maior rugosidade superficial quando comparados aos seus correspondentes, sob a forma pó-líquido.
Pa160
Risco de fluorose dentária por exposição precoce à dentifrício fluoretado infantil e convencional
OLIVEIRA, M. J. L.*, ARAÚJO, D. C., PAIVA, S. M., MARTINS, L. H. P. M., LIMA, Y. B. O., CURY, J. A.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: mjlages@zipmail.com.br
Atualmente, é grande a comercialização dos dentifrícios com sabores dirigidos ao público infantil; discute-se o quanto esse atrativo poderia contribuir para uma maior ingestão deste produto. O objetivo foi analisar a dose e a quantidade de flúor ingerido por crianças através do uso de dentifrícios infantil e convencional. Realizaram-se seis escovações (três com cada tipo de dentifrício) e coletas dos seus resíduos, em 42 crianças de 20 a 30 meses de idade, residentes em Belo Horizonte - MG (COEP/UFMG nº 185/01). Avaliou-se a quantidade de flúor ingerido adotando a metodologia do princípio da diferença e utilizando um eletrodo flúor-específico. Consideraram-se os resultados estatisticamente significativos aqueles  a 5%. A ingestão da quantidade de dentifrício infantil foi superior à do convencional (p = 0,013). As escovações com dentifrício infantil e convencional proporcionaram um percentual de ingestão de 61% e 52% e uma dose média de 0,051 e de 0,046 mg F/kg peso/dia, respectivamente. Estes resultados foram estatisticamente iguais à dose considerada limite pela literatura (0,05 mg F/kg/dia) (p > 0,05). Observou-se uma forte correlação entre a ingestão dos dois tipos de dentifrício (r = 0,859), sendo que a criança que ingere uma grande ou uma pequena quantidade de dentifrício convencional faz o mesmo com o infantil.
Conclui-se que estas crianças estavam expostas a uma dose muito próxima à dose limite, apenas com o uso do dentifrício, independente de qual tipo usado, o que torna importante o repasse de informações quanto à maneira adequada de utilização deste produto em crianças. (Apoio: CNPq.)
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Relação entre surto de crescimento puberal, desenvolvimento dentário e idade cronológica em crianças e adolescentes
PETER, E. A.*, ABDO, R. C. C., VONO, B. G.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: erika@arrais.com
O presente trabalho teve como objetivo estudar a relação entre surto de crescimento puberal, desenvolvimento dentário e idade cronológica em crianças e adolescentes. A amostra utilizada foi constituída por 355 indivíduos (180 do sexo feminino e 175 do sexo masculino), na faixa etária de 7 a 15 anos, naturais da cidade de Fortaleza - CE, divididos em grupos de acordo com o sexo e idade cronológica com intervalos de 6 meses. De cada indivíduo, foram obtidas uma radiografia panorâmica, para a análise do estádio de desenvolvimento do segundo molar permanente inferior esquerdo de acordo com a escala de Nolla, e uma radiografia de mão e punho, para a determinação das fases do surto de crescimento puberal (SCP) pelo método de Grave e Brown modificado por Tavano para crianças brasileiras, utilizando para isso o software Índice Carpal da empresa CDT. Os resultados foram analisados empregando-se estatística descritiva, com uso de tabelas, gráficos e parâmetros de média e desvio padrão. Utilizando-se o teste de correlação de Pearson foi verificada uma alta correlação entre as variáveis: fases do SCP e estádios de mineralização dentária, e entre essas e a idade cronológica em ambos os sexos, masculino e feminino, adotando-se nível de significância de 5% (p < 0,05). Empregou-se a distribuição de freqüência para caracterizar o estádio de desenvolvimento dentário mais encontrado em cada fase do SCP.
Pelos gráficos da curva do SCP relacionada aos estádios de mineralização dentária elaborados nesta pesquisa, pode-se perceber que o desenvolvimento dentário, de maneira geral, acompanha as fases do SCP. Dessa forma, o conhecimento desses dados, torna a radiografia dentária um auxiliar útil na avaliação da época do SCP.
Pa162
Avaliação do padrão intrafamiliar de preferência paladar pelo doce em pré-escolares do município de Maringá - PR
TANAKA, F.*, MACIEL, S. M.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: v.maxi@uol.com.br
Entre os hábitos compartilhados por crianças e seus pais figuram os alimentares, as práticas de higiene e a valorização da saúde bucal. A relação entre o consumo de açúcar das crianças e suas mães tem sido reconhecida, o que sugere poder ser a preferência paladar por doces um hábito aprendido e transmitido. O presente estudo epidemiológico foi estruturado para avaliar-se o padrão intrafamiliar de preferência paladar pelo doce em uma amostra de 85 pré-escolares de escolas particulares do município de Maringá - PR. Entrevistas visando a caracterização sociodemográfica desta população foram conduzidas junto aos pais. Uma versão modificada do teste Sweet Preference Inventory foi utilizada para a avaliação da preferência por açúcar. Observou-se que a parcela mais expressiva dos pré-escolares preferia as soluções de chá mais açucaradas (0,9 M), ao passo que os pais tendiam a optar pelas intermediárias (0,3 M).
Os resultados apontaram para a ausência de associação estatisticamente significativa entre a preferência pelo doce dos pré-escolares estudados e os membros de suas famílias.
Pa163
Desempenho de cimentos de ionômero de vidro nacionais e importados frente à microinfiltração em molares decíduos
FERREIRA, F. M., GÓIS, E. G. O.*, VALE, M. P. P., JANSEN, W. C., PAIVA, S. M., PORDEUS, I. A.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: gois@nextwave.com.br
Buscando comparar o desempenho de 2 cimentos de ionômero de vidro (CIV) restauradores convencionais nacionais, e portanto mais acessíveis tanto financeiramente quanto por disponibilidade no mercado, ao desempenho de 2 CIV importados frente à microinfiltração, selecionou-se 40 molares decíduos hígidos. Os dentes foram extraídos por indicação ortodôntica ou naturalmente esfoliados e armazenados em água destilada, com consentimento da criança e da família, até receberem preparos Classes II padronizados pela espessura da broca e com término cervical em esmalte. As cavidades mesiais foram restauradas com os CIV nacionais (Vidrion R e Vidrion R Caps) e as distais com os importados (Fuji IX e Fuji IX GPFAST), por um único operador, seguindo instruções dos fabricantes, a 23  2ºC. Os dentes foram impermeabilizados, imersos em azul de metileno 0,5% (pH 7,2/37ºC/4 h) e seccionados mésio-distalmente. A microinfiltração foi avaliada por 3 examinadores calibrados, em microscópio de comparação (aumento de 30 X), pelo critério de escores (0-3). Os dados foram submetidos aos testes estatísticos de Kruskal-Wallis e de Wilcoxon. Verificou-se altos índices de microinfiltração para todos os CIV: 59,5% das amostras restauradas com Vidrion R ou Vidrion R Caps e 83,4% das amostras restauradas com Fuji IX ou Fuji IX GPFAST obtiveram o escore máximo (3). 
Os CIV nacionais apresentaram menos microinfiltração que os CIV importados, embora essa diferença só tenha sido significativa (p = 0,003) entre os materiais encapsulados (Vidrion R Caps e Fuji IX GPFAST). (Apoio: COEP/UFMG - 214/01.)
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Análise do pH endógeno, da acidez e da concentração de sacarose de medicamentos pediátricos
COSTA, C. C.*, ALMEIDA, I. C. S., RAYMUNDO, M. S., FETT, R.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: caucosta@yahoo.com
Tendo em vista a possibilidade de desenvolvimento de doenças bucais, cárie e erosão, a partir da ingestão freqüente de medicamentos com açúcar e pH ácido, este trabalho teve como objetivo verificar o pH endógeno, a quantidade de sacarose e a acidez de sete medicamentos pediátricos comumente consumidos. A verificação do pH endógeno foi feita com um peagômetro (MP 220 - Mettler Toledo), a determinação da quantidade de sacarose presente através do método Lane-Enyon (Fehling) A.O.A.C. 31.034 e a averiguação da acidez foi obtida com o método A.O.A.C. 22.058 que mede a acidez titulável das substâncias. Com base nos resultados, evidenciou-se que três produtos apresentaram pH abaixo de 5,5, valor considerado crítico quanto à desmineralização do esmalte dental. A quantidade de sacarose variou de 11,21% a 62,46% na constituição total dos medicamentos. Em relação à acidez titulável, os valores variaram de zero a 297,97 ml de solução de NaOH 0,1 N, indicando que alguns dos medicamentos podem ser facilmente tamponados pela saliva, enquanto outros podem levar mais tempo para serem neutralizados devido à elevada quantidade de solução necessária.
Em vista disso, concluiu-se que, os medicamentos que têm alto percentual de sacarose, baixo pH endógeno e elevada acidez titulável apresentam tanto potencial cariogênico quanto erosivo para as estruturas dentárias.
Pa165
Atitudes dos cirurgiões-dentistas no atendimento odontológico de crianças – estudo comparativo 1989-1999
CHARLIER, S. C.*, VIANNA, R. B. C., CHIANCA, T. K.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: sheyla.charlier@ig.com.br
O propósito deste trabalho foi avaliar as atitudes dos cirurgiões-dentistas no atendimento odontológico de crianças, em dois eventos realizados na cidade do Rio de Janeiro, o 9º CIORJ em 1989 e o 14º CIORJ em 1999. A amostra totalizou 369 profissionais, cujos dados foram analisados através do programa Epi Info 6,04 e testes qui-quadrado e exato de Fisher, para analisar as diferenças na utilização das técnicas de controle de comportamento e a presença materna no atendimento, tendo como variáveis independentes a titulação e o tempo de exercício da Odontopediatria. As técnicas dizer-mostrar-fazer (97,32%), controle da voz (94,64%) e contenção física (76,34%) foram mais utilizadas pelo grupo de 1999 (p < 0,05). Profissionais com até 10 anos de prática indicaram usar mais a técnica DMF (p < 0,05); a técnica de imitação foi mais usada por profissionais com mais tempo de exercício (p < 0,01); a técnica da mão sobre a boca, apresentou uma inversão: o grupo de 1989 com menos tempo de exercício a utilizou mais (p < 0,01) do que o de 1999 com mais tempo de prática (p < 0,05). Os especialistas utilizaram mais as técnicas imitação, MSB e contenção física (p < 0,01). A presença da mãe foi permitida na primeira consulta, pelos profissionais com menos tempo de prática (p < 0,01).
Após 10 anos: (a) houve um aumento generalizado na utilização das técnicas de controle de comportamento DMF, controle da voz e contenção física; (b) o emprego da técnica MSB foi mais evidenciada entre os profissionais especializados e mais experientes e (c) os profissionais ainda resistem à presença materna durante o atendimento.
Pa166
Formação da lâmina dentária em humanos
GALASSI, M. A. S.*, RAMALHO, L. T. O., SANTOS-PINTO, L. D., HETEM, S.
Clínica Infantil - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS. E-mail: profimarleigalassi@terra.com.br
A lâmina dentária representa o primeiro sinal do desenvolvimento do dente e pouco se tem investigado sobre os períodos de sua formação em humanos. Foi objetivo deste estudo avaliar o desenvolvimento da lâmina dentária em 14 embriões e fetos humanos no período de 6 a 21 semanas. Após exame de ultra-sonografia para estabelecimento da idade gestacional, as maxilas e mandíbulas foram removidas e preparadas para a análise histológica. O início da odontogênese, identificado como um espessamento de células do conjuntivo próximo ao rebordo da maxila e da mandíbula, ocorreu na 11,5ª semana de vida intra-uterina. A partir da 12ª semana observou-se, tanto na maxila quanto na mandíbula, a presença dos primeiros germes dentários (molares decíduos), originados da lâmina dentária primária. A lâmina dentária secundária, precursora dos dentes permanentes sucessores, foi observada por volta de 15,5 semanas, para os incisivos e 17 semanas para os pré-molares. O desenvolvimento da lâmina dentária terciária, responsável pela formação da dentição acessória, os molares permanentes, foi observada a partir de 17 semanas de vida intra-uterina, sendo evidenciada primeiro na mandíbula.
Essas observações diferem dos dados da literatura referencial. Porém, técnicas mais aprimoradas de determinação da idade gestacional, com aparelhos de ultra-sonografia, métodos das dosagens hormonais podem justificar as diferenças encontradas.
Pa167
Resposta pulpar de dentes de cães submetidos ao capeamento com agregado de trióxido mineral branco
PIVA, F.*, FARACO JUNIOR, I. M., HOLLAND, R., SACCOL, K. S., GOMES, C. S.
Odontologia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: fabipiva@piq.com.br
Foi objetivo deste trabalho estudar a reação do tecido pulpar ao capeamento com agregado de trióxido mineral (MTA) branco. Para tanto, foram utilizados 15 dentes de cães com idade de 8 meses, onde após o preparo de cavidades na região cervical da face vestibular e exposição pulpar, estas foram capeadas com MTA branco. Os animais foram sacrificados após 60 dias do término dos procedimentos clínicos e os dentes processados em laboratório para obtenção de cortes histológicos, os quais foram corados pela hematoxilina de Harris e eosina e técnica de Brown e Brenn, para análise histomorfológica. As polpas dentárias capeadas com o MTA branco exibiram reparação caracterizada pela formação de ponte de tecido duro completa em todos os espécimes estudados. Em alguns casos, não havia dentina tubular, mas tão somente uma estrutura de aspecto morfológico peculiar, selando a cavidade de exposição pulpar. Além disso, com exceção de 2 casos, todos os demais possuíam polpas dentárias isentas de processo inflamatório.
Conclui-se que o MTA branco possui as características necessárias de um material para capeamento pulpar.
Pa168
Educação e motivação em saúde bucal para pacientes pós-cirúrgicos
CUNHA, L. S. C.*, PERNAMBUCO, R. A., LAURIS, J. R. P., BASTOS, J. R. M., SANCINETTI, R. M.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: lucilene@email.com.br
Este estudo teve por objetivo verificar a importância da promoção de saúde bucal em crianças portadoras de fissura labiopalatais que recentemente haviam realizado cirurgia na região orofacial. A amostra foi constituída de 35 crianças, de ambos os sexos, de 6 a 12 anos de idade, regularmente matriculadas no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - USP (HRAC-USP), no município de Bauru - SP. Por meio de atividades ludopedagógicas e aplicação de um questionário foi verificado a importância da saúde bucal, antes e depois da transmissão destas informações às crianças e a seus responsáveis. Na aplicação do primeiro questionário, 69,2% do total das crianças responderam corretamente as questões e depois das dinâmicas educativas, o percentual de respostas corretas passou a ser de 82,5%. O método empregado teve aceitação de todos os responsáveis.
Os resultados deste estudo demonstram a importância deste tipo de programa em ambiente hospitalar, para que o tempo de reabilitação de seus pacientes torne-se menos desgastante, a eles e a seus responsáveis, promovendo ainda a educação em saúde bucal.
Pa169
Sedação com midazolam e hidroxizina por via oral em Odontopediatria: ensaio clínico randomisado
LIMA, A. R. A.*, COSTA, L. R. R. S., COSTA, P. S. S.
Prevenção e Reabilitação Oral - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. E-mail: alima@odonto.ufg.br
Há controvérsias quanto aos benefícios do midazolam na sedação de crianças durante atenção odontológica. Conduziu-se um ensaio clínico controlado, cruzado e duplo-cego para comparar o efeito sedativo em Odontopediatria da administração oral do midazolam, associado ou não à hidroxizina. Trinta e sete sessões foram realizadas em onze crianças menores de 5 anos, ASA I. Em cada atendimento os pacientes receberam aleatoriamente o medicamento conforme os grupos P - placebo, M - midazolam (1,0 mg/kg); MH - midazolam (0,75 mg/kg) associado à hidroxizina (2,0 mg/kg). Os sinais vitais (pressão arterial, freqüência respiratória, pulso e saturação de oxigênio) e os parâmetros comportamentais (consciência, choro, movimento, comportamento geral) foram avaliados a cada 15 minutos. As comparações entre grupos e entre momentos de atendimento num mesmo grupo foram estabelecidas estatisticamente através dos testes Friedman e Wilcoxon. P, M e MH não diferiram quanto aos sinais vitais, os quais se mantiveram dentro de valores aceitáveis. A freqüência cardíaca aumentou em P e M com o transcorrer da sessão. M esteve associado a menos choro e movimento nos primeiros 15 minutos de tratamento. MH produziu mais sonolência no início da sessão. O comportamento geral foi melhor em M do que em P e MH. M produziu sedação efetiva em 77% dos casos, e MH em 30,8%.
Concluiu-se que o midazolam foi efetivo e seguro, e que sua associação à hidroxizina não repercutiu em vantagens adicionais na sedação odontopediátrica.
Pa170
Prevalência de gengivite e sua associação com placa visível em pré-escolares do município de Canoas - RS
FELDENS, E. G.*, KRAMER, P. F., FELDENS, C. A., FERREIRA, S. H., ZOTTIS, D.
Ciências da Saúde - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: feldens@brturbo.com
O presente estudo propôs-se a verificar a prevalência e a distribuição de gengivite, bem como sua associação com placa visível em pré-escolares do município de Canoas - RS. A amostra constituiu-se de 491 crianças na faixa etária entre 3 e 5 anos, de ambos os gêneros, matriculadas nas Escolas de Educação Infantil. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os exames foram realizados em salas de aula por um único examinador devidamente treinado. Os índices utilizados para medir gengivite e presença de placa bacteriana foram o índice de sangramento gengival (ISG) e o índice de placa visível (IPV). A prevalência de gengivite observada foi de 77%, enquanto que 99,6% da amostra apresentava placa visível, não sendo verificada associação significativa com o gênero ou com a faixa etária. Quanto à distribuição dos índices na cavidade bucal, verificou-se um ISG de 4,96%, sem diferença significativa em relação ao gênero ou à faixa etária. Valores de ISG significativamente maiores foram encontrados nas superfícies livres, nos dentes posteriores e no arco inferior. Com relação ao IPV, encontrou-se um valor de 28,50%, verificando-se índices significativamente maiores no gênero masculino, observando-se ainda valores significativamente maiores nas superfícies livres, nos dentes posteriores e no arco superior. Constatou-se correlação direta e estatisticamente significativa entre ISG e IPV.
Diante destes resultados, observa-se a necessidade de programas de saúde bucal direcionando seu foco também ao processo saúde-doença periodontal de pré-escolares.
Pa171
Condições motoras orais e índice de cáries em pacientes com paralisia cerebral
SANTOS, M. T. B. R., NOGUEIRA, M. L. G.*, SIMIONATO, M. R. L.
Ciências da Saúde - UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL. E-mail: pepito@telnet.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições motoras orais e os índices de cárie em sessenta e duas crianças com paralisia cerebral (PC) na faixa etária de 6 a 16 anos que freqüentavam o Lar Escola São Francisco - Centro de Reabilitação. Foi aplicado protocolo de avaliação das condições motoras orais analisando ocorrências favoráveis: sucção, capacidade mastigatória bilateral, lateralização do bolo alimentar pela língua, mordida ativa anterior e respiração bucal e, situações desfavoráveis: presença de resíduos, engasgos com alimentos sólidos e líquidos. Foi realizada avaliação clínica dentária seguindo os critérios diagnósticos preconizados pela WHO (1987) e calculados os índices de cárie: CPOD, CPOS, ceod, ceos, CPOD total e CPOS total. Testes não-paramétricos foram utilizados para análise estatística. Foi demonstrado que nas crianças com PC a respiração bucal e a presença de resíduo alimentar eram características freqüentes que podiam associar-se com alterações na capacidade mastigatória, deformidades estruturais orais e decréscimo na saúde dos tecidos orais. Os índices CPOS apresentaram-se significativamente maiores nas crianças com PC de ambos sexos, refletindo o grau de comprometimento motor oral.
Concluiu-se necessário estabelecer medidas preventivas precoces e adequadas à população com PC, para melhorar a capacidade motora oral e as condições dentárias, já que representam um grupo de alto risco de cárie dentária, o qual prejudica a reabilitação total do indivíduo. (Projeto de pesquisa financiado pela FAPESP - processo 96/12474-0.) 
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Chupetas: avaliação da contaminação microbiana e eficácia de diferentes métodos de desinfecção
LOUVAIN, M. C.*, MACARI, S., NELSON FILHO, P., ASSED, S., ITO, I. Y.
Clínica Infantil, Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: mlouvain@uol.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a contaminação microbiana e a formação do biofilme cariogênico em chupetas de 28 crianças, após utilização de diferentes métodos de desinfecção, por meio da cultura microbiana e microscopia eletrônica de varredura (MEV). O estudo constou de 4 etapas (Grupos I, II, III e IV) onde as crianças receberam uma chupeta nova (Neopan) em cada etapa e foram instruídas a utilizá-la normalmente, durante uma semana. Os protocolos de desinfecção foram: Grupo I - digluconato de clorexidina a 0,12% (spray); Grupo II - Brushtox (spray); Grupo III - água em ebulição por 15 minutos; e Grupo IV - água de torneira esterilizada (spray). As chupetas foram submetidas ao processamento microbiológico, empregando-se o meio de cultura CaSaB. Os resultados quanto às unidades formadoras de colônia (ufc) de estreptococos do grupo mutans foram expressos em escores e submetidos ao teste estatístico de Friedman, evidenciando que: (Grupo I = Grupo III) ‡ (Grupo II ‡ Grupo IV). Para avaliação da capacidade de inibição do desenvolvimento microbiano, utilizou-se o teste de Cochran e o teste dos sinais, onde: (Grupo I = Grupo III) ‡ (Grupo II = Grupo IV). Observou-se em MEV a formação do biofilme cariogênico na superfície das chupetas com cultura positiva, nos Grupos I, II, III e IV.
Concluiu-se que o uso do antimicrobiano Brushtox, não foi um método adequado para desinfecção. Por outro lado, o spray com solução à base de digluconato de clorexidina a 0,12% e a fervura em água evidenciaram eficácia, podendo ser indicados como métodos para a desinfecção de chupetas.
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Estudo das manifestações bucais em crianças diabéticas e suas variáveis de correlação
COSTA, C. C., RESENDE, G. B., BOLAN, M.*, ALMEIDA, I. C. S., TAVARES, S. S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: michelebolan@hotmail.com
Tendo em vista a possibilidade de crianças portadoras de diabete melito tipo I serem mais suscetíveis às doenças da cavidade bucal, o objetivo principal deste estudo foi o de fazer um levantamento da prevalência de cárie dentária, doença periodontal e alterações bucais nos 26 pacientes do Grupo de Crianças Diabéticas do Hospital Universitário de Florianópolis (SC), de forma a verificar a presença de correlações entre as variáveis analisadas. A idade média da população avaliada foi de 10,31 anos, sendo que 65,4% eram do sexo feminino e 34,6%, do masculino. Os problemas bucais mais observados foram: cálculo dental em 42,3% dos pacientes, xerostomia em 38,5%, sensação de queimação em 11,5% e recessão gengival em 7,7%. O índice de dentes permanentes ou decíduos cariados, perdidos e obturados (CPO-D ou ceo-d) mediano foi de 2,0, os índices de placa visível (IPV) e de sangramento gengival (ISG) medianos foram de 27,21% e 10,91%, respectivamente. Somente a idade e o nível de hemoglobina glicosilada se mostraram significantemente correlacionados com o IPV. Com relação ao ISG, as variáveis IPV e hipoglicemia foram relevantes em termos de correlação.
Conclui-se que, quanto maiores a idade e o percentual de hemoglobina glicosilada, maior o IPV e que quanto maior o IPV e menos freqüentes as crises de hipoglicemia, maior o ISG.
Pa174
Validade do fio dental como método de diagnóstico de gengivite interproximal em crianças
MARIATH, A. A. S.*, BRESSANI, A. E. L., ROSING, C., ARAUJO, F. B.
Cirurgia e Ortopedia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: adrimariath@ig.com.br
Este estudo objetivou avaliar a validade do fio dental como meio de diagnóstico de gengivite interproximal em crianças de 4 a 6 anos de idade. Para tal, 23 escolares foram selecionados considerando os seguintes critérios: ausência de restaurações e/ou cavidades cariosas proximais e percentual de faces sangrantes entre 15 e 85%. Os exames foram realizados em 3 momentos, com 4 dias entre cada fase. Inicialmente o índice de sangramento gengival (ISG) de Ainamo e Bay seguido do índice de sangramento de Carter e Barnes (ICB) foram realizados. Após, o ICB (com uso do fio dental) precedeu o índice de sangramento gengival e, na última avaliação, o ISG foi realizado duas vezes com intervalo de 15 minutos. Os resultados foram comparados em termos de percentual de concordância entre os dois índices para cada sistemática de exame e, considerando-se o ISG como padrão ouro, foram calculados sensibilidade (S), especificidade (E) e valores preditivos positivo e negativo (VPP e VPN) do ICB nas duas ordens de exame. O percentual de concordância entre a sistemática ISG-ICB foi de 70,3%; para a sistemática ICB-ISG, 76,4% e para a sistemática ISG-ISG, 84,5%. Para a sistemática ISG-ICB, a S atingiu 60,58%, a E foi de 72,43%, os VPP e VPN foram de 33,01% e de 89,1%, respectivamente. Os valores relativos à validação da sistemática ICB-ISG foram de 39,89%, 85,36%, 40,01% e 85,25% para S, E, VPP e VPN, respectivamente.
Pode-se concluir que o fio dental é um recurso útil para diagnóstico de estado inflamatório gengival interproximal em crianças, principalmente para as condições associadas à saúde.
Pa175
Relação entre estado nutricional e cárie dentária em crianças de 2 a 6 anos no estado da Paraíba
VALENÇA, A. M. G.*, GONÇALVES, V. B., CAVALCANTI, C. L., CAVALCANTI, A. L., VIEIRA, R. K. A.
Clínica e Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: anaval@terra.com.br
O presente trabalho se propôs a avaliar a prevalência de cárie de acordo com o estado nutricional de 1.152 crianças de 2 a 6 anos, matriculadas em creches públicas de 12 cidades da Paraíba. Na avaliação nutricional fez-se uso de balança digital e fita milimetrada, classificando-se o estado nutricional das crianças segundo o indicador peso/idade e utilizando como padrão de referência os escores preconizados pelo National Center of Health Statistics (NCHS, 1978), sendo os valores expressos em escore Z. O exame clínico constou de inspeção visual, sob iluminação natural, empregando-se como critérios de diagnóstico de cárie os preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 1991). Os dados foram submetidos à análise estatística pelo teste do qui-quadrado (p < 0,05). Constatou-se que 43,2% (n = 498) das crianças portavam cárie dentária. Verificou-se que 92% (n = 1.059) dos pré-escolares apresentavam-se eutróficos, 6,9% (n = 80) mostraram-se desnutridos e 1,1% (n = 13) obesos. A prevalência de cárie não foi influenciada pelo estado nutricional (p > 0,05), observando-se que a freqüência de pré-escolares eutróficos com e sem cárie foi, respectivamente, de 43,2% (n = 457) e 56,8% (n = 602). Entre as crianças desnutridas, 42,5% (n = 34) apresentavam cárie, enquanto que 57,5% (n = 46) delas não exibiam esta condição. Para os pré-escolares obesos, 53,8% (n = 7) portavam cárie enquanto 46,2% (n = 6) mostraram-se livres da doença.
De acordo com os resultados obtidos conclui-se que a prevalência de cárie nas crianças avaliadas não foi influenciada pelo estado nutricional. (Apoio financeiro: CNPq.)
Pa176
Avaliação in vitro da reprodutibilidade de diferentes métodos de diagnóstico de cárie oclusal em dentes decíduos
PUIG, A. C.*, GANZERLA, E., MENDES, F. M., NUNES, A. F., IMPARATO, J. C. P.
Odontologia - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: puig@apcd.org.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a reprodutibilidade dos métodos visual, visual em microscópio clínico (aumento de 40 X) e DIAGNOdent no diagnóstico de lesões oclusais de cárie em dentes decíduos. Foram selecionados 122 sítios oclusais com suspeita de cárie em 85 molares decíduos doados pelo Banco de Dentes Decíduos da FOUSP. Para os métodos visual e visual com microscópio clínico foi utilizado o índice de Ekstrand et al. (1997), enquanto que para o DIAGNOdent foi utilizada a seguinte escala: 0-9 = ausência de cárie; 10-17 = cárie em esmalte; > 17 = cárie em dentina. Os exames foram realizados por dois operadores. O primeiro examinador refez todos os exames em outra ocasião. A reprodutibilidade inter- e intra-examinador foi calculada usando o teste “weighted” kappa. Para o teste visual obtivemos concordância substancial (de acordo com interpretação proposta por Landis & Koch, 1977) para a reprodutibilidade intra-examinador (0,635) e moderada para reprodutibilidade interexaminador (0,496). O auxílio do microscópio clínico não melhorou significantemente a reprodutibilidade interexaminador (0,554 - concordância moderada) e piorou a reprodutibilidade intra-examinador (0,548 - concordância moderada). Já com o DIAGNOdent, obtivemos concordância intra-examinador quase perfeita (0,859) e substancial para reprodutibilidade interexaminador (0,675).
Podemos concluir que o DIAGNOdent apresenta a melhor reprodutibilidade intra- e interexaminador, e que o uso do microscópio clínico com grande aumento não melhora significantemente a reprodutibildade comparado ao teste visual a olho nu.
Pa177
Avaliação in vitro da infiltração marginal de restaurações indiretas com resina composta em molares decíduos, cimentadas com dois tipos de cimento 
OLIVEIRA, T. M.*, ABDO, R. C. C.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: thiasmarchini@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a infiltração marginal em restaurações indiretas Classes II, realizadas com resina composta Filtek Z250 e cimentadas com dois tipos de cimentos: Enforce e RelyX Cimento Resinoso Adesivo. A amostra experimental constituiu-se de vinte e quatro segundos molares decíduos. Foram confeccionadas cavidades estritamente mesiais e distais em todos os dentes e realizados todos os procedimentos para a confecção das restaurações indiretas. Posteriormente realizou-se a cimentação das restaurações com cimentos resinosos de presa dual. Após esta fase, foram realizados os procedimentos de termociclagem e penetração do corante. Cada dente foi seccionado em cortes de 1,0 mm e em seguida, obtida a imagem escaneada de cada corte. Realizou-se a medição linear da infiltração do corante em milímetros por meio de um software para este fim. Os resultados foram submetidos à análise pelo teste t pareado, adotando nível de significância de 5%.
Observou-se, neste estudo, que nenhum dos materiais testados foi capaz de impedir completamente a microinfiltração. O Enforce apresentou os menores valores de infiltração, no entanto não existiram diferenças estatisticamente significantes em relação aos dois materiais estudados.
Pa178
Microinfiltração de restaurações classe V preparadas com alta rotação, laser Er:YAG e abrasão a ar em dentes decíduos
AGUIAR, S. M. F.*, BORSATTO, M. C., BORSATTO, M. C., DIBB, R. G. P., PÉCORA, J. D.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: borsatto@forp.usp.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a microinfiltração marginal de restaurações de resina composta preparadas com alta rotação, laser Er:YAG e abrasão a ar. Trinta e seis molares decíduos foram divididos em 3 grupos e preparos cavitários Classes V foram realizados nas superfícies vestibulares, com margens em esmalte: GI- brocas carbide #330, alta rotação; GII- laser Érbio:YAG, energia de 300 mJ e freqüência de 4 Hz e, GIII- abrasão a ar (partículas de óxido de alumínio 27,5 m). As cavidades foram restauradas (técnica incremental) com sistema adesivo Single Bond (3M) e resina composta Z250 (3M). Os espécimes foram polidos após 7 dias, termociclados por 500 ciclos (5C e 55C), selados com resina composta, isolados com Araldite e esmalte cosmético, imersos em Rodamina B 0,2%, por 24 horas, lavados e secos. Os espécimes foram incluídos em resina acrílica, seccionados, lixados, montados em lâminas, identificados e analisados em microscópio óptico conectado a um microcomputador, que permitiu a medição quantitativa da microinfiltração (mm). Os dados foram submetidos à análise estatística através dos testes de Wilcoxon e Kruskal-Wallis. Observou-se diferença estatisticamente significante na infiltração nas margens oclusal e cervical, apenas no grupo do laser, sendo maior na cervical. Em relação à técnica de preparo, as cavidades preparadas com alta rotação apresentaram microinfiltração significantemente maior que os demais grupos.
Concluiu-se que o laser e a abrasão a ar constituem alternativas para a execução de preparos cavitários em dentes decíduos.
Pa179
Saúde bucal de bebês atendidos numa clínica de bebês pública
MORAES, R. S.*, RIBEIRO, A. A., VIEIRA, A. M. S., CASTRO, L.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: renatasmoraes@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o estado de saúde bucal de bebês (média de idade 20,3  10,1 meses) atendidos em uma clínica de bebês de uma instituição pública de ensino. Informações sobre a qualidade da dieta, freqüência e tipo de higiene bucal (HB) e estado de saúde bucal (ESB) foram coletadas a partir de 735 prontuários odontológicos. Observou-se que 542 bebês (73,7%) recebiam alimentação noturna e destes, 280 (51,7%) usavam mamadeira, 217 (40%) faziam aleitamento materno e 45 (8,3%) faziam ambos os tipos. Verificou-se que 179 (33%) o faziam 1 vez/noite, 214 (39,5%) realizavam 2 ou mais vezes/noite, e os demais (n = 177; 31,3%) o faziam 3 vezes/dia. Quanto ao ESB, 219 (29,8%) apresentavam cárie de estabelecimento precoce (CEP) definida pelos critérios do CDC. Observou-se uma correlação positiva entre a CEP, a presença e a qualidade da alimentação noturna (teste do qui-quadrado, p < 0,001). Não houve correlação significativa entre a presença de CEP e a HB (teste do qui-quadrado, p < 0,05).
Concluiu-se que os pacientes atendidos nesta clínica de bebês pública apresentavam hábitos bucais inadequados que devem ser controlados devido a alta prevalência de CEP observada nesta população.
Pa180
Influência do tipo de trauma dentário sobre a vitalidade pulpar e o tempo de procura pelo atendimento: estudo em bebês
PUGLIESI, D. M. C.*, CUNHA, R. F.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: danimac@foa.unesp.br
Os traumatismos dentários ocorrem comumente em crianças na faixa etária de 0 a 3 anos devido ao fato de estarem aprendendo a andar e a descobrir tudo a sua volta, estando, portanto mais sujeitas a quedas. Dessa maneira, foi objetivo da pesquisa avaliar a condição pulpar em dentes decíduos traumatizados e verificar a influência do tipo de traumatismo sobre o tempo de procura pelo atendimento, em crianças na faixa etária citada, assistidas na Bebê Clínica da Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP. De 1.813 prontuários analisados, 203 apresentaram relato de traumatismo (20,4%). Estes pacientes foram convocados para uma avaliação clínica e radiográfica, totalizando 302 dentes decíduos traumatizados. As injúrias ao tecido duro prevaleceram (52%), destacando-se a fratura coronária de esmalte (41,4%), vindo a seguir a concussão (12,6%) e a intrusão (11,6%). A vitalidade pulpar foi observada em 72% dos casos. À avaliação clínica destacou-se a descoloração coronária (44,2%) e a mobilidade dental (28,4%), enquanto à análise radiográfica observou-se a reabsorção radicular (29,1%), lesão periapical (20,3%) e obliteração do canal pulpar (14%). Nos traumas ao tecido de sustentação, 51,1% dos pacientes procuraram atendimento entre 1 e 15 dias após a injúria, enquanto nos traumas ao tecido duro (52,7%), somente após 16 dias.
Concluiu-se que o atendimento periódico possibilitou o registro prevalente da fratura coronária de esmalte e que o trauma ao tecido de sustentação influenciou significativamente a procura mais rápida pelo atendimento odontológico.
Pa181
Saúde bucal de crianças: estudo bibliográfico sobre a inserção do tema nos livros de Enfermagem Pediátrica
MEDEIROS, A. S.*, NELSON FILHO, P., FARIA, G., SCOCHI, C. G. S., LIMA, R. A. G.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: sarzyla@bol.com.br
A temática de saúde bucal é de fundamental importância para os profissionais que desenvolvem ações dirigidas à criança, oferecendo subsídios para uma interação multiprofissional e interdisciplinar. O objetivo do presente estudo foi realizar um levantamento bibliográfico para avaliar o conteúdo de saúde bucal nos livros textos da área de Enfermagem Pediátrica. Foram avaliados os livros cadastrados na Biblioteca Central da Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto - SP - Brasil, analisando-se o período e o local das publicações, o espaço dedicado ao tema, a formação acadêmica dos autores e os conteúdos odontológicos abordados no material bibliográfico. Dentre os 66 livros analisados, 29 (43,9%) continham citações relativas à Odontologia, sendo 48,2% publicados nas décadas de 70 e 80 e 31,0% na década de 90. Com relação ao espaço dedicado ao tema, observou-se a presença de capítulo relativo à Odontologia em 2 livros e, nos demais, o tema foi abordado em no máximo uma página, sob a forma de tópicos. Quanto à formação dos autores, 62,7% eram professores de Enfermagem, 31,0% médicos e 6,9% cirurgiões-dentistas. Erupção e cárie dentária, higiene bucal, crescimento e desenvolvimento ósseo e patologias dos tecidos moles foram os assuntos mais freqüentemente abordados.
Conclui-se que os livros de enfermagem pediátrica dedicam pequeno espaço aos conteúdos relacionados à saúde bucal, evidenciando a necessidade de uma maior interação entre Enfermagem Pediátrica e Odontopediatria, buscando-se a implementação de conhecimentos e práticas interdisciplinares.
Pa182
Contribuição dos médicos pediatras na promoção de saúde bucal do paciente infantil
PETRUCCI, M. L. V.*, RODRIGUES, C. R. M. D.
Clínica Odontológica - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPOS. E-mail: mlpetrucci@bol.com.br
Com o objetivo de verificar as condutas dos médicos pediatras da cidade de Campos dos Goytacazes - RJ sobre questões referentes à promoção de saúde bucal, foram analisadas as respostas de 65 questionários. O questionário constou de 40 questões, sendo quatro relativas ao perfil profissional, e 36 referentes à doença cárie, dieta, higiene, flúor, hábitos, medicamentos e encaminhamento ao dentista. Destas, foram selecionadas 23, para posterior análise, atribuindo escores para as respostas de acordo com os acertos. A soma destes escores poderia atingir o total de 22 pontos, sendo correlacionada com os dados pessoais dos entrevistados. Pôde-se verificar que as condutas mais adequadas foram mais freqüentes para os profissionais do sexo feminino e os que tiveram aprendizado sobre promoção de saúde bucal. Além disso, quanto ao desempenho dos pediatras referente aos outros assuntos avaliados, constatou-se que 96,2% apresentaram conhecimento em relação aos hábitos bucais. Entretanto, apenas 14,6% dos profissionais obtiveram condutas adequadas em relação aos medicamentos e associação à cárie dentária.
Embora tenha sido observado que os pediatras apresentam condutas que podem contribuir para a promoção de saúde bucal, conclui-se que muito ainda pode ser feito com o objetivo de melhorar o seu desempenho em algumas áreas de conhecimento odontológico, reforçando assim, a importância da integração dos médicos pediatras e odontopediatras.
Pa183
Avaliação in vitro do efeito exercido pelo abacate haas, banana prata e maçã fuji sobre a fermentação e síntese de polissacarídeos extracelulares da placa dentária humana
CARVALHO, D. C. L.*, SILVA, S. M. B., LIMA, J. E. O., TARZIA, O., VONO, B. G.
Ortodontia, Odontopediatria e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: danielaclc@uol.com.br
Objetivou-se avaliar o efeito exercido pelo abacate Hass, banana Prata e maçã Fuji sobre a fermentação e síntese de polissacarídeos extracelulares da placa dentária. Amostras de placa foram coletadas semanalmente dos dentes de crianças com idade média de 13 anos. Obteve-se uma suspensão de placa da qual foi retirado 1 ml para cada frasco que continha diferentes substâncias teste. Fermentação: grupo endógeno - glicose; grupo 1 - glicose (controle); grupo 2 - polpa de fruta (teste negativo); grupo 3 - polpa de fruta + glicose (teste positivo); grupo 4 - somatória dos grupos 1 e 2. Com exeção do grupo endógeno, os demais frascos foram mantidos na estufa a 37C por 2 horas. A neutralização dos ácidos de fermentação foi realizada utilizando-se NaOH. Síntese de polissacarídeos extracelulares: grupo 1 - sacarose (controle); grupo 2 - polpa de fruta + sacarose (teste). Todos os frascos foram levados à estufa a 37C por 18 horas, sendo em seguida submetidos à dosagem de carboidratos totais. A fermentação obtida seguiu uma ordem crescente: abacate < banana < maçã. Somente o abacate, quando acrescido de glicose, produziu uma inibição da fermentação estatisticamente significante (p = 0,0003). Nenhuma fruta inibiu a síntese de polissacarídeos extracelulares, e somente a banana apresentou um aumento estatisticamente significante, quando comparada ao grupo controle (p < 0,0001).
O abacate foi a fruta com menor potencial cariogênico, contrariamente à maçã e à banana, que apresentaram respectivamente significante acidogenicidade e capacidade de formação de polissacarídeos.
Pa184
Influência da quilovoltagem no diagnóstico digital de lesões proximais em molares decíduos
SACCOL, K. S.*, LEIVAS, L. L., PIVA, F., GUERRA, S., TOVO, M. F.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: karinis@terra.com.br
A imagem radiográfica convencional sofre influência de diversos fatores, entre os quais o energético (quilovoltagem). Atualmente, a influência destes fatores vêm sendo estudada na formação da imagem digital. O presente estudo comparou 5 modalidades de imagens digitais de lesões de cárie em superfícies proximais de molares decíduos em 50, 70, 90 kV. Quarenta e uma superfícies proximais de molares decíduos extraídos foram examinadas pelo sistema digital Digora nas seguintes funções: imagem reduzida à metade do seu tamanho original (X 0,5), no tamanho original (X 1), tamanho duplicado da imagem (X 2), visualização da imagem em negativo e a imagem tridimensional. O exame microscópico foi adotado como padrão de validação dos dados sob 6 escores para definir a presença de lesão e as comparações realizadas por meio do teste não-paramétrico de Friedman (p  5).
A variação de kV, para cada modalidade de imagem revelou não haver diferença estatisticamente significativa para o diagnóstico nos diferentes níveis de lesão.
Pa185
Efeito da manipulação de cimentos de ionômero de vidro na microinfiltração de restaurações classe II em molares decíduos
FERREIRA, F. M.*, VALE, M. P. P., JANSEN, W. C., PAIVA, S. M., PORDEUS, I. A.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: fmoraisf@yahoo.com.br
Visando avaliar o efeito do método de manipulação do ionômero de vidro (CIV) na microinfiltração, selecionou-se 40 molares decíduos hígidos, extraídos por odontopediatras de Belo Horizonte por indicação ortodôntica ou naturalmente esfoliados (consentimento da criança e da família), armazenados em água destilada. Em cada dente, foram confeccionados 2 preparos Classes II (mesial e distal), com dimensões padronizadas pela espessura da broca e término cervical em esmalte. Utilizou-se 2 CIV restauradores convencionais com versões em frascos e encapsulada sob o mesmo nome. Aleatoriamente, 20 dentes foram restaurados com CIV encapsulados (mesiais: Vidrion R Caps; distais: Fuji IX GPFAST) e 20 dentes com CIV disponíveis em frascos (mesiais: Vidrion R; distais: Fuji IX), por um único operador, seguindo instruções dos fabricantes, a 23  2C. Os dentes foram impermeabilizados, imersos em 30 ml de azul de metileno 0,5% (pH 7,2/37ºC/4 h) e embutidos em resina de poliéster para seccionamento mésio-distal. As superfícies das restauração obtidas pelos cortes foram avaliadas por 3 examinadores calibrados, em microscópio de comparação (aumento de 30 X), pelo critério de escores (0-3). Submeteu-se os dados aos testes estatísticos de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney. Verificou-se altos índices de microinfiltração para todos os CIV, com diferença significante (p = 0,000) entre os escores obtidos para os materiais de manipulação manual e mecânica.
O encapsulamento e a manipulação mecânica diminuíram estatisticamente a microinfiltração, para os 2 CIV avaliados. (Apoio: COEP/UFMG - 214/01.)
Pa186
Desinfecção de chupetas – aspectos morfológicos superficiais e colonização de microrganismos
SILVA, R. C.*, SPOLIDORIO, D. M. P., ZUANON, A. C. C., GODÓI, R. H. M.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: re_cri@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações superficiais em chupetas ortodônticas fabricadas em látex ou silicone após tratamento térmico para desinfecção. Foram utilizadas cinco chupetas de látex e cinco de silicone sendo uma de cada material utilizada como grupo controle. As chupetas foram fervidas em água durante os tempos de 3 e 15 minutos ou tratadas através de energia de microondas durante os tempos de 3 minutos sob potência máxima. Para analisar as superfícies de cada espécime foram realizadas análises em microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise microbiológica. Através de MEV foi possível observar em todas as amostras de látex que a superfície tratada apresentou poros com diferentes níveis de rugosidade. As amostras de silicone demonstraram uma superfície plana sem a presença de poros possuindo porém bolhas em algumas amostras tratadas por meio de energia de microondas durante 3 minutos ou fervidas em água durante 15 minutos. Todas as amostras revelaram a presença de Streptococcus mutans e Candida albicans em diferentes níveis.
Desta forma pode-se concluir que chupetas feitas de silicone são menos sensíveis a alterações térmicas quando comparadas as de látex e, que a desinfecção através de energia de microondas, utilizando chupetas de silicone, é a indicação de desinfecção caseira de chupetas mais apropriada. Observou-se também que a adesão de Candida albicans e Streptococcus mutans na superfície de chupetas é freqüente, sendo o último o mais prevalente naquelas de silicone.
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Avaliação comparativa da área da lesão de cárie oclusal em diferentes métodos radiográficos
RODRIGUES, J. A.*, GONÇALVES, M. A., CORDEIRO, R. C. L.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: jorodrigues@hotmail.com
Com o objetivo de avaliar comparativamente o tamanho da área da lesão de cárie oclusal foram utilizadas radiografias digitais (CDR - Shick Technology) e convencionais digitalizadas de 51 sítios dessas lesões. As imagens radiográficas das lesões foram digitalizadas com 75 dpi e resolução de 600% e medidas utilizando o programa de mensuração de área UTHSCSA Image Tool versão 1.21. Este mesmo programa foi também utilizado para determinação do padrão ouro. Para essa determinação, os dentes foram seccionados e as lesões digitalizadas utilizando as mesmas propriedades das imagens anteriormente citadas. Pode-se observar, através da correlação de Spearman aplicada sobre as médias das áreas mensuradas, uma correlação positiva (0,854) entre ambas as técnicas e um pobre relacionamento entre estas e o padrão ouro (0,421 para a radiografia digital direta e 0,416 para a convencional digitalizada).
Isso confirma a dificuldade na determinação do tamanho real das lesões de cárie através de técnicas radiográficas.
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Avaliação da transmissão cruzada de microorganismos orais através de brinquedos em consultório odontopediátrico
CARVALHO, A. S.*, BIANCHINI, F. L. C., FANTINATO, V., DUARTE, D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA. E-mail: dri.carvalho@uol.com.br
O uso de brinquedos no consultório odontológico para o condicionamento psicológico em Odontopediatria é estratégia rotineira. Entretanto estes objetos são reservatórios de agentes infecciosos, levando à necessidade de rigoroso controle da sua limpeza e desinfecção para se evitar infecção cruzada. O objetivo deste trabalho foi avaliar os métodos de desinfecção de brinquedos de borracha usados em consultório odontológico. Foram inoculadas cepas bacterianas (Streptococcus salivarius, Staphylococcus aureus e Escherichia coli) em 24 novos brinquedos de borracha (grupo in vitro), enquanto outros 24 brinquedos foram coletados de consultório odontopediátrico (grupo brinquedos em uso), e os microorganismos contados antes e após a desinfecção. Os brinquedos foram divididos nos seguintes grupos de desinfecção: Método A: imersão em glutaraldeído de sódio 2%, (30 min); Método B: fricção com álcool 70%; Método C: lavagem com sabão de côco em barra e auxílio de escova. Observou-se que todos os objetos, antes da desinfecção, apresentaram os microorganismos mencionados, e probabilidade evidente de transmissão de cepas cariogênicas/virulentas entre crianças em consultório odontopediátrico. Após qualquer dos métodos avaliados, 100% dos objetos estavam livres destas bactérias.
Conclui-se que os três métodos testados são eficientes (p < 0,05) na desinfecção de brinquedos de borracha, sendo eficazes no cuidado da transmissão cruzada em consultório odontológico.
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Prevalencia de cárie, mancha branca, índice de placa e sangramento gengival em escolares de 6 e 12 anos em Camaragibe - PE
VASCONCELOS, F. M. N.*, COUTO, G. B. L., MELO, M. M. D. C., LIMA, A. P. A., MARANHÃO, V. F., BOTELHO, K. V. G., VASCONCELOS, M. M. V. B.
Clínica e Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: flavianassar@hotmail.com
O presente estudo teve por objetivo estudar a prevalência de cárie, mancha branca ativa, índice de placa visível e sangramento gengival em escolares de 6 e 12 anos de idade da cidade de Camaragibe - PE. Os índices utilizados foram: CPO-D, IPV e ISG. A amostra foi constituída de 200 crianças (100 na faixa etária de 6 anos e 100 de 12 anos). A prevalência de cárie na população estudada foi de 31,5%, sendo o CPO-D médio 0,13 para a idade de 6 anos e 1,68 para 12 anos. Adicionando-se o componente mancha branca ativa (MBA), houve um incremento de cárie (0,52 para 6 anos e 3,75 para 12 anos). Os índices de placa visível (IPV) e sangramento gengival (ISG) tiveram valores baixos em toda população estudada, sendo os valores médios do IPV 25,72 e 19,32 para as idades de 6 e 12 anos respectivamente; e os valores médios do ISG 11,89 e 14,93 para as mesmas idades, respectivamente.
Desta forma conclui-se que os resultados encontrados, mostram que os percentuais médios para todos os índices foram considerados baixos, com exceção apenas para o CPO-D modificado para a idade de 12 anos (3,75) que foi considerado moderado.
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Avaliação da microinfiltração marginal em restaurações classe II de molares decíduos após esfoliação
PEREIRA JÚNIOR, E. S.*, BIJELLA, M. F. T. B., SILVA, S. M. B.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: edmer@int.efoa.br
O objetivo deste estudo foi avaliar ex situ a efetividade na prevenção da microinfiltração da resina Solitaire (Kulzer) e do cimento de ionômero de vidro modificado por resina Vitremer (3M) em restaurações Classes II de molares decíduos que permaneceram na boca por dois anos. Após a esfoliação os trinta e seis dentes foram armazenados em água destilada com timol a 1% com finalidade de inibir o crescimento bacteriano. Posteriormente, as raízes foram seladas com resina composta Z100 (3M) e aplicadas 2 camadas de esmalte de unha a 1 mm das margens da restauração, sendo os espécimes imersos em solução de fucsina básica a 0,5%, à temperatura de 37ºC por 24 horas. Após esse período, os mesmos sofreram lavagem em água corrente por 24 horas. Para o seccionamento, os espécimes foram incluídos em resina acrílica autopolimerizável para serem levados à máquina de corte. Cada dente sofreu 3 cortes com um disco diamantado, no sentido mésio-distal. Utilizou-se o teste t para a análise das medidas realizadas na microinfiltração marginal na parede gengival a um nível de significância de p < 0,05.
Ao analisar a microinfiltração marginal nos dentes esfoliados através do uso de corante, verificou-se uma maior penetração deste na parede gengival nos dentes restaurados com resina composta, apresentando 1,73 mm de média na penetração do corante nas restaurações de Solitaire e 0,35 mm de média nas de Vitremer, sendo a diferença estatisticamente significante.
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Comparação in vitro de três sistemas fotopolimerizadores na formação de fendas cervicais
SILVA, A. O.*, GOMES, J. C., GOMES, O. M. M., VIRGENS FILHO, J. S. D.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: adriolsi@sercomtel.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, a influência de três sistemas fotopolimerizadores na formação de fendas cervicais em restaurações Classes V com resina composta. Vinte e um terceiros molares humanos recém-extraídos, divididos em três grupos, receberam preparos cavitários padronizados em suas faces vestibular e lingual. As cavidades foram tratadas com Single Bond (3M) e restauradas com dois incrementos de resina A110 (3M). A variável foi o sistema fotopolimerizador. No grupo I, controle, utilizou-se luz halógena convencional QTH (40 s - 600 mW/cm2 - Optilux/Demetron); no grupo II, o diodo emissor de luz azul LED (40 s - 400 mW/cm2 - Elipar-FreeLight/3M/ESPE) e no grupo III, o diodo emissor de luz azul LED (40 s - 200 mW/cm2 - Ultraled/Dabi-Atlante). Depois de restaurados, os dentes foram armazenados em soro fisiológico a 37ºC por 24 horas, receberam polimento, ciclagem térmica em água por 500 ciclos (8ºC e 55ºC) e foram seccionados. As amostras obtidas foram observadas em MEV 1.000 X. Os resultados das medidas das fendas submetidos à análise estatística foram: GI (1,79  1,79); GII (0,88  1, 24); GIII (8,22  6,67). Após a análise de variância (ANOVA) e considerando o teste de Bonferroni, para contraste de médias, não se observou diferença de médias estatisticamente significativas entre os grupos I e II (p > 0,05). O GIII apresentou diferença de médias significativas (p < 0,05) quando comparado com os outros grupos.
Conclui-se que o sistema Ultraled/Dabi-Atlante apresentou maior influência na formação de fendas cervicais em restaurações com resinas compostas em cavidades de Classes V.
Pa192
Efeitos de materiais endodônticos na densidade óptica de corantes empregados em estudos de infiltração
KUBO, C. H.*, GOMES, A. P. M., MANCINI, M. N. G., CAMARGO, C. H. R., VALERA, M. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: chkubo1@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi determinar o efeito de materiais endodônticos na densidade óptica de soluções corantes (SC) utilizados nos testes de microinfiltração. Setenta e cinco tubos plásticos foram preenchidos com 5 materiais (AH Plus - AH, Sealapex - SEAL, cimento tipo Porland - PO, MTA Angelus - MTA e Pro Root - PRO) e 15 não foram preenchidos (controle). Os espécimes foram imersos individualmente em frascos contendo 1 ml das SC (azul de metileno 2% em tampão fosfato pH 7 (AM), da tinta nanquim azul em tampão fosfato pH 7 (TN) e da solução de Rodamina B 2% em tampão fosfato pH 7 (RO)). Alíquotas de 0,1 ml de cada um dos frascos das SC foram removidas antes e após 12, 24, 48 e 72 horas de imersão dos espécimes para que fossem registradas as densidades ópticas no espectrofotômetro calibrados para as SC (586 nm - AM, 585 nm - TN e 566 nm - RO). Os resultados das densidades ópticas foram realizados através da ANOVA e do teste de Tukey (5%). Não houve diferenças estatísticas entre os valores da densidade óptica das três soluções corantes no t0. O cimento PO apresentou valores de densidade óptica iguais ao MTA e PRO por 48 ou 72 horas, na solução de AM. MTA, PRO e SEAL promoveram aumento dos valores da densidade óptica da solução AM e da solução RO, em relação ao t0.
Conclui-se que é necessária a avaliação prévia da influência dos materiais na densidade óptica da solução corante a ser utilizado.
Pa193
Resistência à microtração entre uma cerâmica feldspática reforçada por leucita e uma resina composta para reparo
BOTTINO, M. A.*, VALANDRO, L. F., MELO, R. M., PELOGIA, F., GALHANO, G., LEITE, F.
Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: mmbottino@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência à microtração entre uma resina composta de reparo e uma cerâmica feldspática reforçada com leucita (Omega 900, VITA). Dez blocos cerâmicos (6 x 6 x 6 mm) foram confeccionados, conforme as recomendações do fabricante, e divididos aleatoriamente em dois grupos, considerando os tratamentos de superfície: G1 - ácido fluorídrico 10%/2 min seguido de lavagem/secagem e aplicação do silano (Primer Ceramic, 3M/ESPE); G2 - Sistema CoJet: jateamento com partículas de sílica 30 m (CoJet-Sand) + ESPE-Sil. Após, uma camada do adesivo Single Bond (3M/ESPE) foi aplicado na superfície tratada e fotopolimerizado por 40 s, seguindo a condensação em incrementos (2 mm) da resina composta (W3D-Master, VITA), até construir um bloco de aproximadamente 6 mm de altura. Depois do armazenamento (água destilada/37ºC/7 dias), os blocos de cerâmica/resina foram seccionados em dois eixos, x e y, com disco diamantado sob refrigeração (Labcut 1010), obtendo-se corpos-de-prova “non-trimming” (6 cp por bloco e 30 por grupo) com 1  0,1 mm2 de área adesiva. Cada cp foi então fixado com cianoacrilato em dispositivo adaptado para o ensaio de microtração em máquina de ensaio universal (EMIC) – velocidade: 1 mm/min. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística (teste t de Student; p > 0,05), mostrando que os grupos G1 (10,19  3,13 MPa) e G2 (10,17  3,17 MPa) foram semelhantes entre si.
Concluiu-se que os dois tratamentos de superfície promovem resistência adesiva semelhantes entre a cerâmica e a resina estudadas.
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Resistência à fadiga e fratura de três sistemas cerâmicos
CORRER SOBRINHO, L.*, SINHORETI, M. A. C., CONSANI, S., CALDAS, D. B. M., KNOWLES, J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: sobrinho@fop.unicamp.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da resistência à fadiga e à fratura das cerâmicas IPS Empress 2, In Ceram e Cergogold em meio úmido e seco, fixadas com cimento de ionômero de vidro (Vitremer). Quarenta e cinco coroas com 8,0 mm de diâmetro por 8,5 mm de altura foram confeccionadas para cada sistema cerâmico. Após, as coroas foram fixadas sobre dentes bovinos com o Vitremer e armazenadas em água destilada a 37C por 24 horas. Para cada sistema cerâmico, 15 amostras foram submetidas ao ensaio de resistência à fratura numa Instron a velocidade de 1,0 mm/min, 15 foram submetidas ao ensaio de fadiga por 60.000 ciclos com 2 Hz em meio seco e 15 em meio úmido e depois fraturadas. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%) e mostraram que a resistência à fratura para o In Ceram (1.182 N) e IPS Empress 2 (1.153 N) foram significantemente superior ao Cergogold (767 N). Nenhuma diferença foi observada entre o In Ceram e o IPS Empress 2. A resistência do In Ceram, IPS Empress 2 e Cergogold diminuíram significantemente após fadiga em meio seco (926 N; 867 N e 568 N) e meio úmido (759 N; 709 N e 512 N). Nenhuma diferença foi encontrada entre fadiga em meio seco e úmido. Para os três sistemas submetidos à fadiga em meio seco e úmido seguido de fratura, In Ceram e IPS Empress 2 foram significantemente mais resistentes do que o Cergogold. 
In Ceram e IPS Empress 2 apresentaram alta resistência à fratura. A fadiga em meio seco e úmido promoveu diminuição na resistência final de fratura, para os três sistemas cerâmicos. (Apoio: FAPESP 01/07687-4.)
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Resistência à tração diametral dos cimentos ionoméricos em diferentes relações p/l e tempos de armazenagem
ARATANI, M.*, PEREIRA, A. C., CORRER SOBRINHO, L., SINHORETI, M. A. C., CONSANI, S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: maratani@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à tração diametral dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina Vitremer (3M Dental Products) e Fuji II LC (GC Corp.), nas relações pó/líquido 1:1, 11:2 e 1:3, após 1, 7 e 28 dias de armazenagem em água destilada a 37C. Para cada material, cada relação pó/líquido e cada tempo de armazenagem, foram confeccionados 5 corpos-de-prova com 4 mm de diâmetro por 6 mm de altura, em moldes de silicone. Cada extremidade foi fotoativada por 40 segundos, e após a remoção do molde, os corpos-de-prova foram fotoativados lateralmente por 40 segundos, protegidos conforme as instruções dos fabricantes e imersos em água pelo tempo determinado. O ensaio foi realizado à velocidade de 0,5 mm/min, em máquinas de ensaio universal Instron. Os valores obtidos para o Vitremer, em MPa, nas relações pó/líquido 1:1, 1:2 e 1:3 foram, respectivamente: 37,34; 23,53 e 18,81 com 1 dia de armazenagem; 39,27; 21,41 e 17,47 aos 7 dias e 39,03; 18,26 e 19,89 aos 28 dias. Já para o Fuji II LC, os valores (em MPa) nas relações pó/líquido 1:1, 1:2 e 1:3 foram 24,70; 15,56 e 17,81 após 1 dia de armazenagem; 18,63; 18,61 e 9,97 aos 7 dias e 23,73; 26,55 e 18,61 aos 28 dias.
A variação da relação pó/líquido exerceu influência sobre a resistência à tração diametral de ambos cimento de ionômero de vidro modificados por resina, Vitremer e Fuji II LC, enquanto o tempo de armazenagem influenciou apenas o Fuji II LC.
Pa196
Influência da temperatura pré-polimerização na microdureza da resina composta
TORRES, C. R. G.*, TORRES, A. C. M., ARAÚJO, M. A. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: carlosrgt@fosjc.unesp.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da temperatura pré-polimerização na microdureza da resina composta. Para tal foram confeccionados 60 corpos-de-prova utilizando a resina composta Z250 (3M), a qual foi inserida em incremento único numa matriz de aço com 5 mm de diâmetro por 2 mm de profundidade, e fotopolimerizada com um aparelho de luz halógena com intensidade de 550 mW/cm2 (XL3000 - 3M). Seis grupos foram testados: G1- o compósito foi resfriado a 5ºC e fotopolimerizado por 20 s; G2- resfriado a 5ºC e fotopolimerizado por 40 s; G3- o compósito foi mantido a 24ºC e fotopolimerizado por 20 s; G4- mantido a 24ºC e fotopolimerizado por 40 s; G5- o compósito foi aquecido a 54ºC e fotopolimerizado por 20 s; G6- aquecido a 54ºC e fotopolimerizado por 40 s. As amostras foram imersas em água destilada a 37ºC/24 h, sendo a superfície de cada espécime avaliada quanto à dureza Vickers utilizando-se um microdurômetro (FM-700, Future-Tech), aplicando-se uma carga de 50 g por 10 s. Os dados foram submetidos a ANOVA paramétrica e teste de Tukey ( = 5%), obtendo-se um valor de p = 0,00. As médias ( desvio padrão) observadas para cada grupo foram: G5: 81,1 ( 2,7)a; G6: 80,6 ( 1,6)a; G1: 75,2 ( 3,4)b; G4: 74,1 ( 3,9)b; G2: 73,0 ( 2,5)bc; G3: 69,8 ( 1,7)c. Os grupos acompanhados das mesmas letras não apresentam diferenças significantes.
Concluímos que o aquecimento aumentou significativamente a microdureza e reduziu o tempo de polimerização. O resfriamento da resina não produziu efeitos significantes. Para a temperatura de 24ºC o aumento do tempo de polimerização aumentou significativamente a dureza.
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Avaliação clínica duplo-cego aleatorizada de materiais híbridos em lesões cervicais não-cariosas por 5 anos
LOGUERCIO, A. D.*, REIS, A., ROULET, J. F., BARBOSA, A. N.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA. E-mail: aloguercio@hotmail.com
O propósito deste estudo duplo-cego aleatorizado foi avaliar clinicamente um ionômero modificado por resina (Vitremer - VT) e uma resina poliácido-modificada (Dyract - DY) em restaurações de Classes V por 5 anos. 12 pacientes, com no mínimo um par de lesões cervicais não-cariosas em oclusão, com média de idade de 40 anos (variação de 19-63 anos), participaram do estudo. As lesões deveriam ter uma margem em esmalte e outra em dentina. Foram inseridas 32 restaurações, metade de cada material, de acordo com as instruções do fabricante. 2 outros examinadores avaliaram as restaurações no “baseline” e em 5 anos usando o critério USPHS. Um total de 28 restaurações foram avaliadas após 5 anos. A análise estatística foi feita através do teste de Fisher para comparar cada item clínico por material (p < 0,05). Nenhum caso de lesão de cárie foi encontrado. O percentual de retenção do VI (93%) e do DY (78,5%) não foram diferentes estatisticamente (p > 0,05). Perda da forma anatômica foi encontrada em 2 restaurações de cada material. 61,5% do DY e 15,4% do VT tiveram algum grau de desadaptação marginal (p < 0,05) e 81,8% do DY e 15,4% do VT apresentaram descoloração nas margens. As restaurações com VT apresentaram alto percentual de falta de combinação de cor (77%) e rugosidade superficial (77%). Enquanto para o DY apenas 18,2% das restaurações tiveram perda da combinação de cor e nenhuma apresentou problemas de textura superficial.
A resina poliácido-modificada testada (Dyract) apresentou a melhor performance clínica em lesões cervicais não-cariosas, apesar do menor percentual de retenção.
Pa198
Efeito de métodos de fotoativação e forradores resinosos na adaptação marginal de restaurações em compósito
ALONSO, R. C. B.*, SINHORETI, M. A. C., CUNHA, L. G., SANTOS, P. H., CORRER, G. M., GOES, M. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: robalonso@yahoo.com
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de métodos de fotoativação e forradores resinosos na adaptação marginal de restaurações em compósito. Foram selecionados 120 incisivos bovinos, os quais tiveram a superfície vestibular desgastada até a exposição de dentina, onde uma cavidade circular (1,5 mm x 4 mm) foi preparada e o sistema de união Scotchbond MU aplicado. Os dentes foram separados em 3 grupos, segundo o método de fotoativação: 1) luz contínua (LC) - 20 s e 800 mW/cm2; 2) dupla intensidade (DI) - 10 s e 150 mW/cm2 + 15 s e 800 mW/cm2; 3) luz pulsátil (LP) - 2 s acesa e 2 s apagada - 40 s e 600 mW/cm2. Cada grupo foi subdividido, segundo a técnica restauradora: A) 1 camada de adesivo (1C); B) 3 camadas de adesivo (3C); C) forramento com Filtek Flow (FF); D) forramento com Protect Liner (PL). Após, todas as cavidades foram restauradas com Filtek Z250, polidas e coradas com Caries Detector para evidenciação da adaptação marginal. Essa imagem foi captada em lupa estereoscópica e convertida em porcentagem de fendas formadas por um software. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (5%). Os resultados mostraram que LP reduziu significativamente o percentual de fendas formadas (24%) em relação a LC (66%) e DI (63%) somente no grupo 1C. Para técnica restauradora, FF (31%) melhorou adaptação em relação ao grupo 1C (63%), enquanto 3C e PL apresentaram resultados intermediários (36% para ambos).
O método pulsátil melhorou efetivamente a adaptação marginal na técnica restauradora convencional e o forrador FF reduziu a formação de fendas quando da fotoativação com luz contínua.
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Influência dos métodos para armazenagem/envelhecimento na microinfiltração
BAUER, J. R. O., GOES, M. F., BARROSO, L. P., GRANDE, R. H. M.*
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: grande@usp.br
Buscou-se avaliar os efeitos dos métodos para armazenagem ou envelhecimento (temperatura, água e tempo), assim como do laser de Nd:YAG, sobre a qualidade da união na interface sistema adesivo e esmalte. Após o condicionamento ácido e contaminação, com plasma, das superfícies oclusais, as fissuras de 120 dentes permanentes foram seladas com OptiBond Dual Cure ativado no modo rampa, através do Optilux 501. A interface de metade da amostra foi irradiada com o laser (40 mJ; 10 mHz; 0,6 W e 60 s), logo após o selamento. Os espécimes foram divididos em 16 grupos tratamento (n = 6) e 1 grupo controle (n = 12). Os grupos tratamento foram armazenados ou envelhecidos durante 20 dias a temperaturas constantes de 5º, 37º, 55ºC ou submetidos a ciclos térmicos entre 5º e 55ºC (200/dia) com ou sem contato com a água. O grupo controle não foi armazenado. Após a técnica do AgNO3, os espécimes foram secionados e a penetração do corante foi mensurada. De cada espécime foi obtida uma medida resumo, média de oito leituras, que foram tratadas por métodos de ANOVA. O uso do laser não influenciou a microinfiltração (p = 0,950). No grupo controle ocorreu microinfiltração, ou seja, no tempo zero a união não era ideal. A interação água/temperatura/tempo foi significativa (p = 0,022). Os menores valores de microinfiltração foram vistos no grupo sem água a 5ºC (p < 0,001).
É válido inferir que o efeito do tempo, da temperatura e/ou da água na integridade da união ainda merecem estudos para definir sua real influência na microinfiltração. (Estudo conjunto com a FOP/UNICAMP e IME/USP; apoio: CNPq - 300086/01-6.)
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Influência da aplicação de um agente dessensibilizante na resistência adesiva de um sistema restaurador resinoso
DIAS, A. A. M.*, SAMPAIO FILHO, H. R., KALIX, A. P., MAIA, R. R., BARROS, V. F.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: angelameira@ig.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aplicação de um agente dessensibilizante (Seal & Protect, Dentsply) na resistência adesiva de um sistema restaurador resinoso (TPH Spectrum, Dentsply). Vinte terceiros molares permanentes recém-extraídos tiveram as superfícies dentinárias das faces vestibular e lingual expostas por lixamento. Foram feitos 4 grupos de 10 espécimes cada um: G1 = Prime & Bond 2.1 (Dentsply) sem prévio condicionamento ácido; G2 = ácido fosfórico a 35% (Dentsply) + Prime & Bond 2.1 (Dentsply); G3 = Seal & Protect + Prime & Bond 2.1 (Dentsply); G4 = Seal & Protect sem aplicação posterior de adesivo. Sobre as superfícies tratadas foram confeccionados cilindros de resina composta TPH Spectrum (Dentsply) com auxílio de uma matriz de teflon bipartida em um dispositivo próprio. Após 1 semana de armazenagem (37C e 100% de umidade), os espécimes foram submetidos ao ensaio de cisalhamento numa máquina de ensaios EMIC DL 500, com carga de 500 N à uma velocidade de 0,5 mm/min. Os valores obtidos (G1: 21,49 + 4,805; G2: 21,82 + 2,73; G3: 4,068 + 2,377 e G4: 10,16 + 2,677) foram tabulados e submetidos à análise de variância (ANOVA) que apontou haver diferença entre os grupos. Assim, aplicou-se o teste de múltiplas comparações de Tukey que verificou semelhança entre os grupos 1 e 2 e diferença entre os grupos 1 e 3; 1 e 4; 2 e 3; 2 e 4 e 3 e 4 (p < 0,5).
Nas condições experimentais deste trabalho é lícito concluir que a aplicação do dessensibilizante dentinário interfere negativamente na resistência adesiva do sistema restaurador avaliado. 

