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Avaliação do grau de conversão do compósito Z250 utilizando duas técnicas de leitura e vários métodos de fotoativação
OBICI, A. C.*, SINHORETI, M. A. C., FROLLINI, E., GOES, M. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: andresaobici@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conversão (GC) do compósito Z250, através de FTIR, fotoativado com diferentes métodos e comparar as técnicas para calcular a área das bandas de interesse para o material. Foram feitos três espécimes (6 mm diâmetro x 2 mm altura) para cada grupo, segundo o método de fotoativação: G1 - luz contínua (800 mW/cm2 - 40 s); G2 - luz exponencial (0-800 mW/cm2 - 40 s); G3 - luz intermitente (2 s - 600 mW/cm2; 2 s sem luz - 80 s); G4 - dupla intensidade (10 s - 150 mW/cm2; 30 s - 650 mW/cm2); G5 - LED1 (100 mW/cm2 - 40 s); G6 - LED2 (350 mW/cm2 - 40 s); G7 - PAC (1.320 mW/cm2 - 3 s). Os espécimes foram triturados até obter-se um fino pó, o qual foi prensado com brometo de potássio para análise no espectrofotômetro. Para o material não polimerizado foi usada janela de silício metálico. A área das bandas foi calculada por duas técnicas: integrada e gaussiana. O GC foi calculado pela técnica padrão e os dados submetidos a ANOVA e teste de Tukey (5%). O GC calculado pela integrada (66,2% a 59,6%) obteve valores médios menores do que pela gaussiana (88,45 a 70,4%), porém mostrou-se mais confiável. O GC de todos os grupos calculados pela integrada não mostrou diferenças estatísticas entre si. Já pela gaussiana, o G1 obteve o maior valor (88,4%), seguido pelos G2 (86,9%), G4 (81,7%) e G5 (80,4%), sem diferenças entre si. O G3 (76,5%) não diferiu estatisticamente do G2, G4 e G5, porém diferiu do G1. O G6 (74,4%) e o G7 (70,4%) obtiveram os menores valores e não diferiram do G3, G4 e G5.
A técnica para calcular o grau de conversão dos compósitos pode induzir diferentes interpretações de resultados.
Pc202
Avaliação da resistência adesiva da dentina e do esmalte utilizando o Prime & Bond NT com e sem condicionamento ácido
COSTA, L. C.*, SENE, F., PEREIRA, J. C.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: lcesarcosta@ig.com.br
O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência adesiva da dentina e do esmalte após a aplicação do sistema adesivo Prime & Bond NT, com e sem condicionamento ácido prévio. Foram utilizados 8 terceiros molares humanos hígidos divididos em quatro grupos de acordo com os seus diferentes tratamentos. Grupo 1: ácido fosfórico 35% (15 s) + PBNT + TPH na dentina; Grupo 2: PBNT + TPH na dentina; Grupo 3: ácido fosfórico 35% (30 s) + PBNT + TPH no esmalte e Grupo 4: PBNT + TPH no esmalte. Os dentes foram preparados para os testes de microtração seguindo o método descrito por Sano et al. (1994) na dentina e por Shono et al. (1997), no esmalte. Aproximadamente 20 corpos-de-prova foram testados para cada grupo experimental. Cada espécime foi fixado à máquina de testes Emic com adesivo à base de cianoacrilato. A velocidade de tração foi fixada em 0,5 mm/min. As forças em kgf foram divididas pelas respectivas áreas de secção para possibilitar o cálculo das tensões em MPa. Foi utilizado o teste ANOVA com um nível de significância de 5% (p < 0,05) para verificação de possíveis diferenças estatísticas entre os grupos. Os resultados demonstraram que, na dentina, os grupos não apresentaram diferenças estatísticas significantes (G1: 32,0 MPa e G2: 34,8 MPa). No esmalte, os grupos apresentaram diferenças estatísticas significantes (G3: 43,0 MPa e G4: 10,5 MPa).
Pode-se concluir que, na dentina, o condicionamento ácido não forneceu um aumento nos valores de resistência adesiva e, no esmalte, o condicionamento ácido forneceu um aumento nos valores de resistência adesiva.
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Cerâmicas de zircônia tetragonal policristalina no sistema CeO2-ZrO2 (Ce-TZP)
NONO, M. C. A.*, MINEIRO, S. L., BECK, H.
Centro de Tecnologias Especiais - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. E-mail: haine@las.inpe.br
Na Odontologia atual, novas cerâmicas estão sendo utilizadas visando substituir o metal como subestrutura de próteses parciais fixas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar as cerâmicas de ZrO2 tetragonal policristalina e estabilizada com CeO2 (cerâmicas Ce-TZP), consideradas candidatas em aplicações estruturais com alto desempenho mecânico. Os pós cerâmicos foram obtidos por duas técnicas: mistura mecânica de óxidos de Ce e Zr (Grupo 1) e por co-precipitação de hidróxidos de Ce e Zr a partir de cloretos e secagem por liofilização (Grupo 2), sendo compactados e depois sinterizados em temperaturas de 1.400 a 1.600C. As cerâmicas obtidas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, difração de raios X, resistência mecânica à flexão, microdureza superficial e tenacidade à fratura. Na análise da microestrutura, o Grupo 2 apresentou uma microestrutura mais homogênea, em tamanho e forma de grãos e presença de poucos poros comparativamente ao Grupo 1. Por difração de raios X foram detectadas fases dominantemente tetragonais. Em relação às propriedades mecânicas (média): resistência à flexão (MPa): 490, grupo 1 e 610, grupo 2; microdureza Vickers (GPa): 8,6, grupo1 e 11,2, grupo 2; tenacidade à fratura (MPa.cm1/2): 10, grupo 1 e 20, grupo 2. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey a 5%.
Concluiu-se que a técnica de preparação de pós cerâmicos influenciou decisivamente na qualidade da microestrutura final e as propriedades mecânicas são claramente dependentes dessa microestrutura e das fases cristalográficas presentes.
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Análise da superfície e alteração de cor de resinas compostas fotopolimerizáveis submetidas a envelhecimento acelerado
REIS, A. C. D.*, PANZERI, H., MOYSES, M. R., RABELO, J. C. R.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: andreare@forp.usp.br
O objetivo desse trabalho foi avaliar as alterações de cor e superfície de 3 resinas compostas submetidas a envelhecimento acelerado. Foram confeccionados 30 corpos-de-prova para cada marca comercial (Charisma, Z100 e P60), sendo 10 da cor A1, 10 B1 e 10 da C1. Estes foram confeccionados em matrizes de acrílico com dimensões de 15 mm de diâmetro por 2 mm de altura. Depois de obtidos era realizada a leitura da cor através de espectrofotômetro e eram levados à máquina de envelhecimento acelerado (C-UV Comexin) por um total de 328 h (período de 10 anos de envelhecimento). Após este período as amostras eram submetidas à nova análise de cor de superfície através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados da espectrofotometria foram submetidos à análise estatística (teste t de Student) que revelou diferença estatisticamente significante de alteração da cor entre as marcas Charisma, Z100 e P60 sendo a Charisma a mais estável. Foi determinado também que a cor B1 apresentou maior alteração de cor que a A1 e C1 em todas as marcas comerciais. A análise da superfície através do MEV mostrou maior alteração superficial das resinas P60, Z100 e Charisma respectivamente.
Concluiu-se que a resina composta Charisma manteve maior estabilidade com relação a alteração de cor e apresentou maior estabilidade superficial quando submetida a envelhecimento acelerado. Os corpos-de-prova da cor B1 apresentaram maior alteração de cor em todas as marcas comerciais avaliadas.
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Efeito de métodos de secagem do esmalte sobre a resistência ao cisalhamento de sistemas adesivos
SCHNEIDER, L. F. J.*, MILAN, F. M., CONSANI, S., MUNDSTOCK, G. V.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: felipeschneider@pop.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a resistência ao cisalhamento de sistemas adesivos em esmalte seco com ar comprimido e ar estéril. Quarenta incisivos bovinos foram divididos em 8 grupos: grupo A (Single Bond, ar comprimido), grupo B (Single Bond, ar estéril), grupo C (Bond 1, ar comprimido), grupo D (Bond 1, ar estéril), grupo E (Etch & Prime 3.0, ar comprimido), grupo F (Etch & Prime 3.0, ar estéril), grupo G (Prompt L-Pop, ar comprimido) e grupo H (Prompt L-Pop, ar estéril). Após a aplicação dos sistemas adesivos, os dentes foram colocados numa matriz metálica para padronizar a condensação (incremento único) da resina composta (Z250, 3M-ESPE). O teste de resistência de união ao cisalhamento foi realizado em máquina de ensaio universal Emic modelo DL 10.000 e os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%). Utilizando ar comprimido, os sistemas adesivos Bond 1 (13,70 MPa) e Single Bond (12,88 MPa) obtiveram as maiores médias. Quando utilizado ar estéril, o sistema Single Bond obteve a maior média (10,38 MPa).
Os sistemas adesivos baseados no condicionamento ácido total mostraram valores de união reduzidos com ar estéril. Os autocondicionantes tiveram os valores de união reduzidos com ar comprimido. (Apoio: PUIC/UNISC, FAPERGS.)
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Influência da velocidade de carregamento no modo de falha no ensaio de microtração
MASOTTI, A. S.*, OSHIMA, H. M. S., PACHECO, J. F. M., DILLENBURG, Á. L. K.
Materiais Dentários - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: masottibrasil@yahoo.com.br
Para testar a influência da velocidade de carregamento no ensaio de microtração, três incisivos bovinos tiveram sua superfície vestibular de dentina exposta com lixa de carbeto de silício de granulação 600. Sobre esta foi aplicado o adesivo Single Bond (3M) de acordo com o fabricante e construído um bloco de resina composta Z100 (3M) com 4 mm de altura. Passadas 24 h em 100% de umidade relativa a 37C, estes dentes foram cortados em máquina de corte laboratorial com disco de alta concentração de diamante, nos sentidos x e y para formação de palitos de 0,7 x 0,7 mm  0,5 e área de 0,46 mm2  0,03. Estes então foram testados em velocidades de carregamento de 0,5, 0,75, 1,0, 3,0 e 5,0 mm/min (n; 15) em máquina de ensaio universal DL-2000 (Emic). Após isto, estes corpos-de-prova foram examinados em MEV para identificação do modo de falha (qualitativo). Além disso, foi realizada medição de área de cada tipo de falha através de software de análise de imagem Image Tool 2.0 (quantitativo).
A análise estatística por meio de tabela cruzada e teste qui-quadrado revelou não haver correlação entre os fatores velocidade e classificação do tipo de falha (p = 0,731) no método qualitativo. Pela análise quantitativa, encontrou-se relação inversa entre velocidade de carregamento e falha do tipo interfacial (menor velocidade de carregamento, maior número de falhas do tipo interfacial), porém a análise estatística através de ANOVA de um fator não revelou diferença significativa entre os grupos (p = 0,630, interfacial; p = 0,843, coesiva em resina composta; p = 0,316, coesiva em dentina) .
Pc207
Influência do peróxido de carbamida na rugosidade superficial de resina composta
TECHE, F. V.*, VAROLI, F. K., CATIRSE, A. B. E. C. B.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: fvteche@bol.com.br
O objetivo deste trabalho foi analisar a rugosidade superficial de resina composta submetida à ação do agente clareador peróxido de carbamida, em três concentrações diferentes (10%, 16% e 37%, respectivamente). Foram confeccionados 30 espécimes em resina composta Z100 (3M), obtidos por meio de uma matriz de teflon de 6 mm de diâmetro e 3 mm de altura, sendo que para cada concentração corresponderam 10 repetições. A resina foi condensada contra uma matriz de poliéster, assegurando a lisura de uma das faces, e fotopolimerizada com um fotopolimerizador de LED (Dabi Atlante). As leituras da rugosidade superficial foram realizadas por meio de um rugosímetro Prazis, em dois momentos diferentes, sendo a primeira antes da aplicação do agente clareador (T1) e outra após o tratamento (T2). Os espécimes foram expostos ao peróxido de carbamida durante uma hora, sendo este posteriormente removido em água previamente à segunda leitura. As médias de rugosidade, em micrômetros, para as concentrações estudadas foram: em T1 para as concentrações 10% (9,3); 16% (8,9) e 37% (9,3) e, em T2 para 10% (12,6), 16% (10,4) e 37% (11,1). Os dados foram submetidos a uma análise de variância (p < 0,05), e verificou-se efeito significante sobre a rugosidade superficial da resina, e por outro lado não houve diferença significante entre as concentrações do agente clareador.
Concluiu-se que a aplicação do agente clareador peróxido de carbamida por uma hora, independentemente de sua concentração, aumenta significativamente a rugosidade da resina composta Z100.
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Análise comparativa da potencialidade citotóxica de 4 agentes clareadores dentais empregando quelantes de íons metálicos
ZOUAIN-FERREIRA, S. L.*, COELHO, A. J. M., ZOUAIN-FERREIRA, T. D. R. F., SABOIA-DANTAS, C. J.
Dentística - UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA. E-mail: szouain@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar a citotoxidade através da inativação produzida pelos agentes clareadores odontológicos: Insta-Brite, Karisma, Opalescence e Whiteness, todos a 10%, em cepas de Escherichia coli AB1157, AB2463, BW9091, BH20 e BH110, pré-tratadas com quelantes de íons metálicos. A exposição dos seres vivos a agentes físicos e químicos, como os clareadores dentais têm gerado uma preocupação profunda devido a efeitos maléficos. Para tal incubamos a suspensão bacteriana, com os agentes clareadores nas seguintes concentrações: Insta-Brite (2,5 mg/ml), Karisma (10 ml/ml), Opalescence (5 mg/ml) e Whiteness (2,5 mg/ml), colocados em tubos de ensaio, a 37ºC, com agitação constante, por 60 minutos. A cada intervalo de 15 minutos, alíquotas (100 l) eram retiradas, diluídas convenientemente em solução de NaCl 0,9% estéril e plaqueadas (totalizando 600 placas) em meio LB gelosado. Em seguida, as placas eram mantidas em estufa a 37ºC por um período de 24 horas. As unidades formadoras de colônia (UFC) eram então contadas, tomando-se como valor, em cada ponto, a média das duplicatas. A análise dos resultados constatou que o agente clareador Insta-Brite, foi o que apresentou maior efeito citotóxico quando comparado com os outros agentes avaliados. Este efeito está associado ao peróxido de hidrogênio, pois estes agentes produzem radicais livres.
Em conclusão, todos os clareadores dentais estudados, demonstraram um potencial citotóxico, sendo constatado que a citotoxidade aumenta com a duração do tempo de exposição aos agentes clareadores dentais. (Apoio financeiro: CAPES/UERJ/USS.)
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Influência da técnica de confecção na adaptação marginal de resinas compostas indiretas
LARA, M. V. Z.*, MOTA, J. M. L. F., VAZ, R. R., MACHADO, M. P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: marcoszuim@yahoo.com.br
O objetivo do estudo foi a verificação da adaptação marginal de resinas compostas indiretas confeccionadas em cavidade classe II composta. Para isso utilizou-se um troquel metálico com prepraro esquemático tipo classe II MO, que foi moldado com silicona de condensação. Os modelos de trabalho foram vazados com gesso-pedra tipo IV manipulado pela técnica mecânico-manual. Foram obtidos vinte modelos, sobre os quais foram confeccionados 20 corpos-de-prova, sendo 10 em Artglass e 10 em Vita-Zeta, divididos em dois grupos. O grupo I consistiu na condensação da resina composta indireta em um único incremento com 1,0 mm de comprimento que foi confinado no preparo cavitário com auxílio de um anel transparente e de uma lâmina de vidro, levado a um aparelho de luz de xenônio e submetido a três ciclos de polimerização de 180 segundos. O grupo II consistiu da condensação da resina em dois incrementos de 0,5 mm de comprimento, sendo o primeiro condensado sobre as paredes axial e oclusal e polimerizado por 180 segundos. Em seguida o anel transparente foi adaptado em torno do preparo e o segundo incremento foi confinado com o auxílio da lâmina de vidro e levado ao aparelho de luz de xenônio por três ciclos de polimerização. Para a verificação da adaptação marginal utilizou-se um microscópio comparador e os resultados revelaram que o grupo II apresentou menor desajuste cervical e não houve diferença estatisticamente significante entre as resinas.
A confecção de restaurações em resina composta indireta em mais de um incremento favorece uma melhor adaptação marginal.
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Estudo comparativo entre um fotopolimerizador convencional e um LED na profundidade de polimerização da resina composta
PAGANI, C.*, TORRES, C. R. G., MIRANDA, C. B., TORRES, A. C. M., MATUDA, F. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: clovispagani@uol.com.br
Nosso objetivo foi comparar a profundidade de polimerização entre 1 aparelho de luz halógena e 1 aparelho LED, através da mensuração da microdureza. A resina composta Glacier (SDI) foi inserida em incremento único numa matriz metálica com perfurações padronizadas de 5 mm de diâmetro e profundidades variáveis (2 e 3 mm) que foram fotopolimerizadas por 40 s. Os aparelhos testados foram XL3000 - 3M (XL) com emissão de luz halógena a 550 mW/cm2 e UltraLume LED2 - Ultradent (UL) a 400 mW/cm2. A dureza Vickers da superfície (S) ou da base (B) dos espécimes foi avaliada com um microdurômetro (FM-700, Future-Tech), aplicando-se uma carga de 50 g por 10 s. Os seguintes grupos (n = 10) foram avaliados: G1- XL/2 mm/S; G2- XL/2 mm/B; G3- XL/3 mm/B; G4- UL/2 mm/S; G5- UL/2 mm/B; G6- UL/3 mm/B. Os testes de ANOVA e Tukey ( = 5%) foram utilizados para análise estatística. As médias ( DP) observadas foram: G3: 30,1 ( 2,3)a; G6: 32,0 ( 2,1)a; G5: 36,7 ( 4,0)b; G1: 39,5 ( 3,6)bc; G2: 40,5 ( 2,4)bc; G4: 41,4 ( 2,3)c. O grupos seguidos das mesmas letras não diferem significativamente.
Concluímos que para o XL a dureza a uma profundidade de 2 mm não diferiu significativamente da S, porém a 3 mm ocorreu uma queda significativa de 23,7%. Para o UL a dureza a 2 mm mostrou uma queda significativa de 11,3% em relação à S, enquanto a 3 mm mostrou uma queda de 22,6%. Comparando-se a mesma profundidade, a dureza obtida entre os aparelhos não diferiram de forma significativa. O aparelho de luz halógena e o LED mostraram desempenho satisfatório para a profundidade de polimerização de 2 mm, recomendada pelo fabricante da resina composta.
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Conteúdo de carga e resistência à flexão de resinas compostas restauradoras
CHUQUI, R.*, REGES, R. V., FONSECA, R. G., CRUZ, C. A. S.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: robertachuqui@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação existente entre resistência à flexão e conteúdo volumétrico de partículas das resinas compostas Durafil/Kulzer, TPH/Dentsply, Degufil Mineral/Degussa, Glacier/SDI e Prodigy Condensable/Kerr. Os ensaios mecânicos (n = 10) foram efetuados em máquina Instron (EUA), com célula de carga de 10 kN e velocidade de 0,5 mm/min, em corpos-de-prova em forma de barra (20 mm de comprimento, 2 mm de altura, 2 mm de largura), armazenados em água destilada a 37ºC por 24 horas. O conteúdo de partículas (n = 5) foi determinado pelo método gravimétrico, em balança analítica (Sartorius), a partir de corpos-de-prova em forma de disco (5 mm de diâmetro, 2 mm de espessura), pesados à seco e imersos em água destilada, antes e após a eliminação da matriz orgânica em forno elétrico a 700ºC por 3 horas. Os resultados, em ordem decrescente, mostraram para resistência à flexão: Prodigy Condensable 151,8 MPa = Glacier 145,4 MPa > TPH 124,7 MPa = Degufill Mineral 119,8 MPa > Durafill 83,4 MPa; e para conteúdo volumétrico de carga: Prodigy Condensable 68% > TPH 65% = Degufill Mineral 64% = Glacier 63% > Durafill 43%. Análise de regressão mostrou correlação positiva (r = 0,92) para as propriedades testadas.
Embora tenha havido relação direta entre conteúdo de partículas e resistência à flexão, a ordenação estatística apresentada pelos materiais não foi a mesma, evidenciando, também, a influência da composição da fase orgânica na resistência mecânica destes materiais.
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Alteração de cor de resinas compostas para dentes clareados
SAMRA, A. P. B.*, PEREIRA, S. K., VIRGENS FILHO, J. S. D.
Ciências Odontológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: hsamara@interponta.com.br
O clareamento dental vem sendo muito utilizado atendendo a exigência estética atual. Para adaptar-se às novas cores dos dentes clareados, foram desenvolvidas resinas compostas com padrões de cor compatíveis a estes dentes. O objetivo deste estudo foi verificar a estabilidade de cor de um dos padrões destas resinas: Charisma SL (Heraeus Kulzer), frente a 3 tipos de soluções corantes presentes na dieta cotidiana. Utilizou-se 48 corpos-de-prova (CP), com dimensões de 5 mm de diâmetro por 2 mm de espessura, padronizados através de matriz metálica. A resina composta foi inserida em incremento único e fotopolimerizada por 40 s com potência de 400 mW/cm2. Os CP foram imersos em água destilada por 1 h e em seguida imersos em soluções de vinho, café e chá, permanecendo um grupo controle em água destilada. As soluções foram trocadas diariamente e as análises foram feitas em 3 tempos (1 h, 24 h e 7 dias após a imersão nas soluções), através de análise visual por 2 examinadores duplos-cego e calibrados intra- e interexaminador. Os resultados mostram que o vinho, o café e o chá foram capazes de manchar os CP. Conforme os valores obtidos da estatística H do teste de Kruskal-Wallis, constata-se a significância estatística na análise de variância entre as soluções nos 3 tempos estudados, mostrando haver diferenças entre os tratamentos (p < 0,05). 
Concluiu-se que o vinho e o café apresentaram alteração de cor mais intensa que o chá, porém não estatisticamente significantes entre si. O tempo de permanência de 7 dias foi o que apresentou maior pigmentação para as 3 soluções.
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Influência de diferentes tratamentos superficiais sobre a resistência ao cisalhamento entre um cimento resinoso e uma liga metálica
FREITAS, A. P.*, FRANCISCONI, P. A. S.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: andersonpfreitas@ig.com.br
Para avaliar o efeito de diferentes tratamentos superficiais sobre a resistência ao cisalhamento da união entre uma liga metálica (Co-Cr-Mo - Remanium CD) e um cimento resinoso (RelyXTM) e analisar o tipo de fratura durante a separação dos espécimes, quarenta pares de discos metálicos foram fundidos, regularizados e polidos, submetidos a quatro ciclos térmicos (vácuo, 960ºC, 8 minutos) e divididos aleatoriamente em quatro grupos. Cada grupo recebeu um tipo de tratamento: grupo PSP: polimento com lixa d’água nº 600; grupo PCP: polimento com lixa 600 e aplicação do condicionador metálico Alloy Primer (Kuraray); grupo JSP: jato de óxido de alumínio (100 m, 75 lib/pol2) e grupo JCP: jato de óxido de alumínio (100 m, 75 lib/pol2) e aplicação do Alloy Primer. Os grupos foram cimentados e armazenados em água deionizada a 37ºC por 36 horas e separados em ensaio de cisalhamento. A média e o desvio padrão (em kgf/cm2) obtidos para cada grupo foram: PSP - 4,0/0,4; PCP - 88,9/33,6; JSP - 163,2/27,6; JCP - 144,5/54,0.
Após a análise estatística os autores concluíram que: os maiores valores foram produzidos pelos grupos jateados (JSP, JCP), independentemente da aplicação do “primer”; o Alloy Primer aumentou a retentividade entre o cimento RelyX e a superfície polida da liga de Co-Cr-Mo, entretanto sua força de união não superou a alcançada através do jateamento; todos os espécimes apresentaram falha adesiva na interface testada.
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Análise de cisalhamento pelo teste de torção da união sistema adesivo/ionômero de vidro com e sem condicionamento ácido
PEDRAZZI, H.*, PANZERI, F. C., PANZERI, H., ZANIQUELLI, O.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: hamilton@forp.usp.br
A utilização da técnica de “sandwich” é prática comum nos consultórios, visando a proteção do complexo dentino-pulpar em cavidades profundas. O presente estudo avaliou a influência do condicionamento ácido sobre o ionômero de vidro (modificado por resina) na resistência ao cisalhamento de um sistema adesivo através do teste de torção. Foram preparadas 20 superfícies em ionômero de vidro (Vitrebond - 3M) e embutidas em cilindros de resina acrílica, sendo divididas em dois grupos de 10 assim orientados: G1 = com condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 15 s e G = 2 sem condicionamento ácido. Os ionômeros de vidro receberam a aplicação do sistema adesivo (Single Bond - 3M) e sobre eles corpos-de-prova em resina composta (Filtek P60 - 3M), obtidos com matriz bipartida. Os resultados foram submetidos à análise estatística através do teste t de Student.
A tensão de cisalhamento pelo ensaio de torção demonstrou não haver diferenças estatisticamente significantes na adesividade ao ionômero de vidro com e sem tratamento de superfície com ácido fosfórico a 37%.
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Influência da variação da espessura de silicona de uso laboratorial sobre a fidelidade do respectivo troquel de gesso
SÁ, A. T. G.*, SIMÕES, T. C., FREITAS, C. A., LAURIS, J. R. P.
Dentística, Materiais Dentários e Endodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: ogomesdesa@aol.com
O objetivo no presente trabalho foi avaliar in vitro a influência da variação de diferentes condições de espessura de uma silicona de uso laboratorial, usada para “duplicação de modelos”, sobre a fidelidade dos respectivos troquéis de gesso tipo IV. Utilizando-se moldeira perfurada, foi confeccionado inicialmente um molde com a massa da silicona de adição President (Coltène), reservando-se diferentes condições de espessura (1ª- 1 mm em todas as regiôes, 2ª- 5 mm na oclusal e 1 mm nas demais regiões e 3ª- 1 mm na oclusal e 5 mm nas demais) para a subseqüentemente empregada silicona de uso laboratorial Elite Double (Zetalabor). Os respectivos troquéis, confeccionados com gesso Vel-Mix (Kerr) foram avaliados quanto à fidelidade dimensional, utilizando-se uma coroa-padrão, a qual era adaptada com precisão ao troquel-padrão, o qual era a estrutura original a ser moldada. A qualidade da adaptação da coroa a qualquer troquel era avaliada através de microscópio de profundidade; valores numéricos (expressos em micrômetros) positivos indicavam que a coroa-padrão estava mais alta e vice-versa; porém, na análise estatística, somente foi utilizado o módulo dos valores. Foram obtidas as seguintes médias (e respectivos desvios-padrão), para os grupos na ordem acima referida: 20,26 (21,16); 71,91 (38,47) e 284,67 (278,38). 
Estatisticamente, a análise de variância mostrou diferença significante (F = 4,94 ao nível de 5% de significância) entre os grupos. O subseqüente teste de Tukey mostrou que a espessura uniforme era a melhor condição, sendo as demais semelhantes entre si.
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Resistência de união à dentina de peças metálicas obtidas por fundição convencional e por eletrodeposição de ouro
JACQUES, L. B.*, CARDOSO, P. E. C.
Matériais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: leticiajacques@uol.com.br
Este estudo avaliou a resistência de união entre a dentina e 3 materiais usados na confecção de infra-estruturas para coroas metalocerâmicas: liga com alto teor de ouro (Au-Pt) - d.SIGN 98 - Williams, liga de cobalto-cromo (Co-Cr) - d.SIGN 20 - Williams e ouro eletrodepositado (Au eletr) - Gramm Technik. Dois cimentos resinosos foram utilizados: um com condicionamento ácido prévio - Variolink II (VAR) - Ivoclar-Vivadent e outro com adesivo com primer autocondicionante - Panavia F (PAN) - Kuraray Medical Inc. A superfície oclusal de 30 molares humanos (n = 10) foi seccionada transversalmente com disco de diamante sob refrigeração e cortada no seu longo eixo, resultando em 2 metades similares que foram abrasionadas em lixa 600 sob refrigeração. Cilindros metálicos (5 mm de altura x 3 mm de diâmetro) foram cimentados na dentina, de acordo com as instruções do fabricante. Os corpos-de-prova (cp) foram mantidos em umidade 100% por 24 h e armazenados em água destilada a 37ºC por mais 24 h. Após a ciclagem térmica (700 ciclos entre 5ºC e 55ºC), os cp foram tracionados a 1 mm/min na máquina Kratos. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (p < 0,05). Os valores de resistência adesiva (MPa) foram: Au-Pt + VAR = 5,38b ( 2,44), Au-Pt + PAN = 5,85b ( 2,81), Co-Cr + VAR = 7,61ab ( 1,43), Co-Cr + PAN = 9,54a ( 3,81), Au eletr + VAR = 6,48ab ( 1,98), Au eletr + PAN = 6,56ab ( 2,54).
Não houve diferença estatística entre os cimentos. O grupo Co-Cr + PAN apresentou a maior média de valores de resistência de união à dentina.
Pc217
Avaliação da resistência da união de cerâmicas odontológicas ao titânio comercialmente puro (Ti cp) fundido
FRIZZAS, D. G.*, RODRIGUES, R. C. S., MONDIN, J. G. M., RIBEIRO, R. F., MATTOS, M. G. C.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: debah@zipmail.com.br
As restaurações metalocerâmicas têm sido grandemente utilizadas nas reabilitações orais para compensar a natureza extremamente frágil do material cerâmico. Com o aumento no uso do titânio na Odontologia, o objetivo deste trabalho é avaliar a resistência da união de quatro cerâmicas odontológicas: Triceran (Dentaurum); Noritake Ti22 e Noritake EX3 (Noritake) e IPS Classic (Ivoclar) ao titânio cp fundido (Rematitan, Dentaurum), por meio do ensaio de tração. Os resultados obtidos foram: 38,47  9,00 MPa para a IPS Classic; 29,04  7,67 MPa para a Noritake EX3; 42,50  12,27 MPa para a Triceran; e 61,46  13,50 MPa para a Noritake Ti22. Os valores médios de RUMC obtidos para as cerâmicas Triceram e Noritake Ti22 (42,50 MPa e 61 MPa respectivamente) ficaram muito acima do valor mínimo requerido pela norma ISO-DIN 9693 de 25 MPa. A análise de variância indicou diferença estatisticamente significante ( < 0,01) entre as cerâmicas. O teste de Tukey em nível de 1% indicou que há diferença estatisticamente significante da cerâmica Noritake Ti22 para as demais; igualdade entre a Triceran e a IPS Classic, que por sua vez também é igual à Noritake EX3. As cerâmicas não especialmente formuladas para titânio também tiveram valores acima do recomendado pela norma ISO-DIN 9693 (25 MPa), mas apresentaram trincas após a queima e desprendimento da cerâmica do metal em alguns corpos-de-prova.
Os resultados deste estudo permitem concluir para o uso com titânio devem ser usadas cerâmicas especialmente formuladas, que garantam a obtenção de ótimos resultados de união metalocerâmica e minimizam a ocorrência de falhas durante o processamento.
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Avaliação in vitro do efeito do tratamento químico da liga de prata-paládio na resistência adesiva à dentina
NOGUEIRA JUNIOR, L., ARAÚJO, J. E. J., MATUDA, F. S.*, HILGERT, E., BORGES, A. L. S., VÁSQUEZ, V. Z. C., COSTA, E. M. V., OYAFUSO, D.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: lf_odonto@directnet.com.br
Este estudo avaliou o cimento resinoso Bistite II DC e os agentes promotores de adesão ao metal (MetalTite e Alloy Primer) na união entre liga de Ag-Pd e a dentina bovina. Foram utilizados 30 dentes, sendo incluídos em resina quimicamente ativada e desgastados na face vestibular. Confeccionou-se cilindros da liga Palliag M com as dimensões: 3 mm de altura, 5 mm de diâmetro e um alívio interno de 3 mm de diâmetro com profundidade de 40 m, os quais receberam jateamento com óxido de alumínio. Os corpos-de-prova foram cimentados nos grupos: controle (C); MetalTite (MT) e Alloy Primer (AP). No grupo C não se realizou tratamento químico da superfície metálica. No grupo MT o tratamento químico da superfície foi executado com o “primer” a base de tiouracil, já no grupo AL o metal foi tratado com o “primer” a base de 10-metacriloxidecil diidrogênio fosfato (MDP) e o 6-(4-vinil-benzil-n-propil)amino-1,3,5-triazina-2,4ditione (VBA TDT). Durante a cimentação aplicou-se carga de 5 kg. Os espécimes foram armazenados por 24 horas até realização do ensaio de resistência ao cisalhamento através de uma máquina universal de ensaios mecânicos DL-1000 (Emic - Brasil) utilizando-se célula de carga de 1.000 kg e velocidade de 1 mm/minuto. A análise estatística empregou o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (p  0,05) mostrando que os grupos C, MT e AL se comportaram de modo semelhante quanto a resistência ao cisalhamento e ao tipo de fratura.
Conclui-se que as soluções de “primer” para metal não alteraram a superfície da liga de Ag-Pd no sentido de aumentar a resistência ao cisalhamento à dentina.
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Avaliação de adesivos experimentais à base de solventes anidros como alternativa para a produção de uniões à dentina 
MANSO, A. P.*, CARRILHO, M. R. O., TAY, F. R., PASHLEY, D. H., CARVALHO, R. M.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: adrianamanso700@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência adesiva (RA) de adesivos experimentais formulados a partir de misturas de solventes e uma resina adesiva hidrofóbica. Adesivos compostos de 30%, 50% ou 70% de metanol ou etanol foram preparados por mistura simples (v/v) com a resina adesiva do Scotchbond Multi-Uso Plus (#3). Superfícies planas de dentina foram polidas com lixa 600, condicionadas com ácido fosfórico 37% por 15 segundos e lavadas por 20 segundos. Os adesivos foram aplicados sobre a dentina mantida úmida, ou após secagem com jatos de ar (30 s). Os adesivos foram mantidos na superfície por 1 min sem perturbação e fotopolimerizados por 20 s. Os espécimes foram armazenados em água a 37C por 24 h e preparados para a técnica de microtração. Os palitos de 0,8 mm2 foram testados a 0,5 mm/min. Os dados foram analisados por ANOVA e SNK. Os resultados demonstraram que para as formulações a base de metanol, a RA foi significativamente maior na técnica seca (p < 0,05), independente da concentração empregada (p > 0,05). Contrariamente, os adesivos a base de etanol apresentaram RA significativamente maior na técnica úmida (p < 0,05), também independente da concentração de solvente (p > 0,05). Os maiores valores de RA foram obtidos pelas formulações de etanol em técnica úmida (p < 0,05).
A RA foi dependente do tipo de solvente e técnica, mas não da concentração de solvente nas formulações. (Apoio: CAPES e CNPq - 300481/95-0 e NIDCR DE - 014911.)
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Resistência ao cisalhamento de um sistema adesivo frasco único unido ao esmalte com diferentes condicionadores
SEGRETO, D. R.*, SCHNEIDER, L. F. J., CONSANI, S., MILAN, F. M., MUNDSTOCK, G. V.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: draxse@bol.com.br
Este trabalho avaliou a qualidade da adesão ao esmalte, através da resistência ao cisalhamento, quando utilizadas diferentes marcas comerciais de agentes condicionadores. Cento e trinta incisivos bovinos foram divididos em 13 grupos: grupo A (Attaque Gel, Biodinâmica), grupo B (Acid Gel, Dentalville), grupo C (Gel Etchant, Kerr), grupo D (Esticid Gel, Kulzer), grupo E (Super Etch Gel, SDI), grupo F (ácido em gel - Scotchbond, 3M-ESPE), grupo G (Acid Etch Gel, SDI), grupo H (condicionamento ácido, FGM), grupo I (ácido em solução - Scotchbond, 3M-ESPE), grupo J (Ácido Gel Sering, Jeneric/ Pentron), grupo K (solução condicionadora, Dentsply), grupo L (Attack Tec, Dentaltec), grupo M (ácido gel - Suprafill, SS White). Sobre a área de esmalte condicionado foi aplicado o sistema adesivo Single Bond (3M-ESPE). Os dentes foram colocados numa matriz metálica para padronizar a construção dos cilindros de resina composta (Z250, 3M-ESPE) em incremento único. As amostras foram submetidas ao teste de resistência ao cisalhamento em uma máquina de ensaio universal Emic (DL 2000), com velocidade de 0,5 mm/s. Os valores encontrados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey em nível de 5%. Os grupos D (11,008 MPa), H (10,826 MPa), L (10,806 MPa), J (10,372 MPa) e F (9,384 MPa) demonstraram maiores valores de resistência de união ao cisalhamento e não foram diferentes estatisticamente entre si.
O sistema adesivo frasco único mostrou influência diversa na obtenção dos valores de resistência ao cisalhamento, em função dos diferentes agentes condicionadores.
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Estudo comparativo da infiltração marginal em restaurações com resina composta induzidas ao carregamento mecânico
GUIRALDO, R. D.*, SCHNEIDER, L. F. J., CONSANI, S., MILAN, F. M., MUNDSTOCK, G. V.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rickdanil@ig.com.br
O objetivo do presente estudo foi verificar a influência do carregamento mecânico sobre a infiltração marginal em esmalte e cemento, em dentes restaurados com resina composta. Quarenta incisivos bovinos foram aleatoriamente divididos em quatro grupos (n = 10): I - dentes restaurados com resina composta Z250 e sistema Single Bond; II - dentes restaurados com resina composta Charisma e sistema adesivo Gluma One Bond; III - dentes restaurados com resina composta Charisma e sistema adesivo Gluma One Bond, que sofreram carregamento (1.000 ciclos, 10 kgf cada ciclo) e IV - dentes restaurados com resina composta Z250 e sistema adesivo Single Bond, que receberam carregamento. As restaurações de classe V foram realizadas na junção esmalte/cemento e o carregamento incidia na borda incisal do dente. Durante o carregamento, as amostras ficaram imersas em azul de metileno 2% com pH neutro. As amostras foram secionadas e o grau de infiltração do corante, em escore, foi verificado com o auxílio de lupa estereoscópica. Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância e ao teste de Kruskal-Wallis (5%). Não houve diferença estatística significante quando os substratos foram analisados separadamente. Comparando esmalte e cemento, as amostras em esmalte apresentaram melhor desempenho (posto médio esmalte/cemento: grupos I: 28,05/61,00; II: 31,40/50,40; III: 16,00/47,70 e IV: 33,75/55,70).
O carregamento mecânico promoveu diferença estatística significante, em relação ao grau de infiltração marginal, quando comparados os substratos esmalte e cemento. (Apoio: BIC, CNPq.)
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Influência do tempo de armazenagem sobre a microdureza inicial de materiais restauradores estéticos
BORGES, A. F. S.*, PUPPIN-RONTANI, R. M., SINHORETI, M. A. C., CORRER SOBRINHO, L., BORGES, G. A.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: afde914@hotmail.com
Objetivou-se avaliar a influência do tempo de armazenagem sobre a dureza Knoop de materiais restauradores. Foram feitos 10 corpos-de-prova (CP) para cada grupo segundo o tempo de armazenagem: 30 min - inicial e 24 h, e, material: Fuji IX (F); Z250 (Z); Dyract AP (D), utilizando-se uma matriz cilíndrica de latão (5 mm - diâmetro x 2,5 mm - altura), de acordo com as especificações dos fabricantes. Após a confecção dos CP dos grupos de 30 min, estes foram mantidos em 100% de umidade a 37ºC e os dos grupos de 24 h foram armazenados em água destilada a 37ºC até o a realização das mensurações. Foram feitas 5 leituras no maior diâmetro da superfície plana superior de cada amostra no microdurômetro Shimadzu (HMV2). Os dados obtidos foram submetidos a ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05). Observou-se diferença significativa entre as médias de dureza (KHN) iniciais (50,2  3,69) e após 24 h (42,3  5,6) de armazenagem. Na fase inicial, os materiais apresentaram significativas diferenças entre si: Z > D > F, enquanto que após 24 h apenas diferiram significativamente Z > F. Inicialmente o D (34,98  2,59) e o F (21,53  12,98) exibiram médias significativamente menores de dureza que D (51,5  22,53) e F (35,8  5,61), após 24 h. Entretanto, não houve influência significativa da armazenagem em água para o Z (70,5  12,98 e 63,28  13,02). 
Concluiu-se que o tempo de armazenagem em água destilada e o tipo de material podem influenciar diferentemente a microdureza inicial de materiais estéticos, aumentando a dureza inicial de materiais contendo poliácidos.
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Avaliação da resistência à compressão de materiais restauradores de base resinosa
MAGALHÃES FILHO, T. R.*, WEIG, K. M., MAGALHÃES, L. M., FERREIRA, M.
Odontotécnica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: karin.weig@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi comparar a resistência à compressão de três tipos de compósitos de base resinosa. Neste estudo foram utilizados três materiais: uma resina composta (TPH), um ormocer (Admira) e uma resina compactável (Surefil). Esses materias foram incluídos em uma matriz de aço cilíndrica que media 4 mm de diâmetro interno e 6 mm de altura, de acordo com a especificação n 27 da ADA. Os referidos materiais foram inseridos na matriz em uma única camada e polimerizados durante 60 s nas duas extremidades através de uma tira de poliéster. Foram confeccionados 15 amostras de cada tipo de material, totalizando 45 corpos-de-prova. Cada grupo de material foi dividido em três subgrupos e colocados durante 40 dias, em três diferentes meios de armazenagem: água destilada a 37, Coca-Cola a 10 e meio seco à temperatura ambiente. Todos os corpos-de-prova foram medidos em um micrômetro Peacock e levados à maquina de ensaio mecânico Instron (4204), onde foram realizados os testes de resistência à compressão com velocidade de 1 mm/s com célula de carga de 5 kN. As médias das resistências em MPa foram: ormocer (Admira) - 93,33; resina compactável (Surefil) - 158,91; resina composta (TPH) -- 183,70.
De acordo com a análise estatística dos dados obtidos, pode-se concluir que: a influência do meio de armazenagem não foi significativo, porém a resistência entre os materiais foi, sendo o TPH o mais resistente seguido da Surefil e por último o Admira.
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Efeito de tratamentos térmicos sobre o conteúdo de monômero residual de resinas para reembasamento e base de prótese
URBAN, V. M.*, MACHADO, A. L., CASS, Q. B., OLIVEIRA, R. V., VERGANI, C. E., GIAMPAOLO, E. T., PAVARINA, A. C.
Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: vanurban@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi comparar o conteúdo de monômero residual de uma resina autopolimerizável para reembasamento (Duraliner II - D) e de uma resina termopolimerizável (Lucitone 550 - L). Além disso, foi avaliado o efeito de 2 tratamentos térmicos sobre esse conteúdo. Curvas de calibração foram construídas utilizando-se soluções padrão contendo concentrações conhecidas de cada monômero avaliado. Os corpos-de-prova (n = 18) dos 2 materiais foram divididos em 3 grupos. O grupo I (GI) não foi submetido a nenhum tratamento (controle). Para o grupo II (GII), foram irradiados com microondas, a 550 W por 3 min para o material L e a 650 W por 4 min para o material D. Para o grupo III (GIII), os corpos-de-prova dos materiais L e D foram submetidos ao tratamento térmico por imersão em água a 55C por 60 min e 10 min, respectivamente. Os valores de conteúdo de monômero residual foram transformados em porcentagem e analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, ao nível de confiança de 99%. Em todos grupos avaliados, o conteúdo de monômero residual do material D foi significativamente maior (p < 0,01) que o material L. Comparado ao grupo controle (D - 0,87%; L - 0,09), a imersão em água aquecida diminuiu significativamente (p < 0,01) o conteúdo de monômero residual (D - 0,52%; L - 0,05%). A irradiação com microondas não resultou em alterações significantes nesse conteúdo. 
A imersão em água aquecida demonstrou-se um método efetivo na redução do conteúdo de monômero residual para os materiais polimerizados D e L. (Apoio financeiro: FAPESP - 01/01406-3; 02/06559-5; FUNDUNESP - 00413/02-DFP.)
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Efeito da hibridização/desensibilização na resistência de união de cimentos resinosos à dentina
RUSSO, E. M. A.*, CARVALHO, R. C. R., ANDRADE, A. P., SHIMAOKA, A. M.
Dentística e Endodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: emarusso@usp.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união de um cimento resinoso à dentina após a hibridização ou o uso de um agente desensibilizante para evitar a sensibilidade pós-operatória decorrente de preparos cavitários com finalidade protética. A dentina proximal de 40 terceiros molares, cortados no sentido V-L, foi exposta. As 80 superfícies de dentina foram divididas em 10 grupos (n = 8). Após profilaxia foi aplicada uma bolinha de algodão embebida em tergensol. Os grupos receberam os seguintes tratamentos: G 1 - (controle); G 2 - hibridização (H) com Single Bond (3M); G 3 - H com Excite (Vivadent); G 3 - H com “self-etch” Clearfil (Kuraray); desensibilização (D) com Systemp (Vivadent); D com Fluor Protector (Vivadent); D com Gluma (Kulzer); D com Oxa-gel (Art-Dent); D com Fluorniz (SS White). Discos de acrílico simulando restaurações provisórias, foram cimetados e os espécimes eram mantidos em água a 37C por 7 dias. O provisório foi removido, a superfície limpa, condicionada e uma restauração indireta de resina composta com 3 mm de diâmetro na extremidade foi cimentada com o cimento Variolink II (Vivadent). A análise de variância e o teste de Tukey foram usados para comparar os vários grupos (p < 0,05) Resultados em MPa: G 1 - (controle): 14,38; G 2 - 8,66; G 3 - 16,33; G 4 - 9,89; G 5 - 1,16; G 6 - 3,82; G 7 - 3,14; G 8 -: 1,49; G 9 -: 1,86; G 10 -: 5,33. Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os G 1 (controle) e o G 3. Os demais grupos mostraram diferença em relação ao grupo 1 (controle) .
Pudemos concluir que o adesivo Excite pode ser utilizado na hibridização/desensibilização sem interferir na força de união dos cimentos resinosos à dentina.
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Resistência à microtração de três sistemas adesivos à dentina
TAVARES, J. G.*, CONCEIÇÃO, E. N.
Odontologia Conservadora - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: jutavar@pro.via-rs.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar, in vitro, a resistência de união à microtração sobre a dentina dos sistemas adesivos Single Bond (3M), Optibond Solo Plus (Kerr) e Clearfil SE Bond (Kuraray) e classificar o tipo de fratura após a falha. Foram utilizados seis terceiros molares humanos que foram divididos em três grupos. A remoção da superfície oclusal foi realizada com um disco diamantado de dupla face em baixa rotação, com água, seguida da utilização de lixas de carbeto de silício de granulações #320 e #600, de maneira a expor uma superfície plana de dentina, onde foram aplicados os sistemas adesivos, seguidos da aplicação da resina composta Z250/3M. Os dentes foram armazenados em água destilada por 24 horas a 37C. Então, estes foram seccionados paralelamente ao longo eixo do dente em secções de 0,6  0,2 mm2, nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal e vinte corpos-de-prova foram selecionados para cada sistema adesivo. O teste de resistência à microtração foi realizado com uma velocidade de 0,5 mm/min. As médias dos resultados foram: 33,26  8,3 MPa para o Single Bond, 33,54  9,9 MPa para o Optibond Solo Plus e 45,56  12,2 MPa para o Clearfil SE Bond. O tipo de falha predominante no estudo foi a adesiva (76,66%). 
Foi possível concluir que o Clearfil SE Bond apresentou a maior resistência de união à microtração, sendo diferente estatisticamente dos demais sistemas adesivos testados, que obtiveram valores semelhantes entre si.
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A influência de cimentos endodônticos na resistência adesiva à dentina intra-radicular
MUNIZ, L.*, MALLMANN, A., PIMENTA, A. L., FONTES, C. M., MATHIAS, P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: leomunizlima@hotmail.com
O presente estudo avaliou a influência de cimentos endodônticos na resistência adesiva intra-radicular, considerando as diferentes regiões dentinárias. Trinta incisivos humanos tiveram suas coroas seccionadas na altura da JCE, sendo em seguida realizado o preparo químico-mecânico do canal radicular. Os dentes foram obturados pela técnica da condensação lateral, e divididos em três grupos (n = 10): G1 - sem cimento (controle); G2 - cimento resinoso (AH Plus - Dentsply); G3 - cimento eugenólico (Endofill - Dentsply), e foram armazenados por 72 h a 37ºC. Após a desobstrução de 12 mm e modelagem do conduto radicular, os dentes receberam pinos de fibra de vidro FRC - Postec nº 3 (Ivoclar/Vivadent) cimentados com sistema resinoso Variolink II (Ivoclar/Vivadent). Os espécimes foram seccionados perpendicularmente ao seu longo eixo, em 3 fatias de aproximadamente 2,5 mm (corpos-de-prova (CP)), representando os terços cervical (C), médio (M) e apical (A) do preparo radicular. Após o cálculo de área aderida de cada CP, os mesmos foram submetidos ao ensaio “push-out” em máquina universal (EMIC), regulada a 50 kgf e 0,5 mm/min. Os dados foram submetidos à análise de variância estatística (ANOVA), nível de significância 5%, e ao teste de Tukey (p < 0,05). Os valores médios obtidos em MPa foram: G1-C =12,92a; G1-M = 14,96ab; G1-A = 15,69ab; G2-C = 11,44a; G2-M = 13,89ab; G2-A = 18,06b; G3-C = 10,95a; G3-M = 11,22a; G3-A = 11,46a.
Com base nos resultados, verificou-se uma maior resistência adesiva nos terços apical e médio quando utilizado o AH Plus ou no grupo controle.
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Efeito de agentes clareadores na resistência de união ao esmalte em função do tempo de estocagem em saliva artificial
BORGES, A. B.*, RODRIGUES, J. R., BORGES, A. L. S., MARSÍLIO, A. L., ROCHA, P. I.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: alebuhler@iconet.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de 3 agentes clareadores na resistência de união de um sistema restaurador ao esmalte após diferentes períodos de imersão em saliva artificial. 78 pré-molares humanos foram seccionados no sentido mésio-distal para obtenção de espécimes. As superfícies foram planificadas e divididas em um grupo controle (n = 12) e 3 grupos experimentais (n = 48), de acordo com o agente clareador utilizado: Crest Professional Whitestrips (peróxido de hidrogênio (PH) a 6,5%), Opalescence Quick (peróxido de carbamida a 35%) e Opalescence Xtra (PH a 35%). O grupo controle permaneceu imerso em saliva artificial (37C/14 dias). Após os tratamentos, os grupos experimentais foram divididos em 4 subgrupos (n = 12), de acordo com o tempo de imersão em saliva artificial (1 dia, 1, 2 e 3 semanas). Confeccionou-se restaurações com Scotchbond Multi-Uso Plus e resina composta Z100. Procedeu-se o ensaio de cisalhamento em máquina Instron Universal após 24 h. Os resultados foram analisados pelos testes estatísticos de ANOVA dois fatores, Tukey e Dunnett (5%). Não houve diferença significante entre os valores obtidos para os três agentes clareadores e os valores de resistência adesiva medidos após 3 semanas de imersão em saliva artificial foram significantemente maiores do que após 1 dia, 1 e 2 semanas e foram semelhantes aos obtidos para o grupo controle.
Houve redução da resistência de união após o clareamento com os agentes testados e os valores retornaram ao padrão normal representado pelo grupo controle após 3 semanas de imersão em saliva artificial.
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Influência do uso do “primer” de um cimento de ionômero de vidro modificado por resina na adesão à dentina de sistemas adesivos
REGALADO, D. F.*
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: diegoregalado@hotmail.com
Objetivando determinar o efeito do “primer” do cimento de ionômero de vidro modificado por resina, na resistência de união através de testes de microtração, de sistemas adesivos convencionais e autocondicionantes à dentina. O plano oclusal dentinário dos dentes terceiros molares humanos extraídos foi cortado na máquina de corte e depois preparado usando lixa de papel de granulação nº 80, 320 e 600 com irrigação. Estes dentes foram divididos nos seguintes grupos: grupo 1: ácido fosfórico a 35 % + sistema adesivo Single Bond + resina Z250 (controle); grupo 2: sistema adesivo autocondicionante One Up Bond F + resina Z250 (controle); grupo 3: “primer” + ácido fosfórico a 35% por 15 s + sistema adesivo Single Bond + resina Z250; grupo 4: “primer” + ácido fosfórico a 35% por 30 s + sistema adesivo Single Bond + resina Z250; grupo 5: “primer” + sistema adesivo autocondicionante One Up Bond F + resina Z250. Foram preparados espécimes em forma de bastões de 1,0 x 1,0 mm de resina composta e submetidos ao teste de microtração à velocidade de 1,0 mm/ min em uma máquina de ensaio universal. Os resultados e respectivos desvios-padrão foram: grupo 1- 22,56  6,43 MPa; grupo 2- 22,51  6,14 MPa; grupo 3-19,24  5,38 MPa; grupo 4- 22,01  6,23 MPa; grupo 5- 24,95  7,46 MPa.
Após análise estatística pelos testes ANOVA a um critério e teste de Tukey foi possível concluir que o “primer” do cimento de ionômero de vidro modificado por resina interfere na resistência adesiva à microtração dos sistemas adesivos convencionais, mas não altera a resistência adesiva à dentina dos adesivos autocondicionantes. 
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Efeito do tempo de condicionamento ácido na performance clínica de restaurações adesivas cervicais
LOPES, G. C.*, CANABARRO, S., VIEIRA, L. C. C., BARATIERI, L. N.
STM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: guilherme_lopes@ig.com.br
Objetivou-se avaliar o efeito do tempo de condicionamento ácido (15 s ou 30 s) na performance clínica de restaurações de resina composta em lesões cervicais classe V usando um sistema adesivo de frasco único. Após a aprovação pelo Comitê de Ética da UFSC, setenta lesões cervicais não-cariosas na superfície vestibular de caninos e pré-molares foram incluídas neste estudo. Nenhum preparo foi realizado e as lesões foram divididas aleatoriamente em dois grupos. No grupo 1, o ácido fosfórico 35% (3M ESPE) foi aplicado no esmalte e dentina por 15 s (como recomenda o fabricante); no grupo 2, o ácido foi aplicado por 30 s. Um sistema adesivo (SB - Single Bond, 3M/ESPE) e uma resina composta de micropartículas (Filtek A110, 3M/ESPE) foram usados em todos os grupos. O índice de retenção, a sensibilidade pré- e pós-operatória, a descoloração marginal, e a recidiva de cárie foram determinadas num período de 1 ano. Os dados foram analisados estatisticamente com um teste de proporção. Após 6 meses e 1 ano da sua inserção, todas as restaurações resultaram em 100% de retenção, independente do tempo de condicionamento ácido usado. Após 6 e 12 meses, não houve diferença significante na descoloração marginal, entre os dois grupos. A sensibilidade pós-operatória e a recidiva de cárie estiveram ausentes na avaliação de 12 meses.
O sistema adesivo avaliado (SB) teve uma excelente performance clínica após o período de um ano. Estender o tempo de condicionamento ácido para 30 s parece não afetar a performance clínica de restaurações de lesões cervicais após um ano.
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O efeito do tipo solvente e da condição de umidade dentinária na resistência de união de sistemas adesivos de frasco único
CARDOSO, P. C.*, LOPES, G. C., VIEIRA, L. C. C., BARATIERI, L. N.
Dentística - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: paulinhacc@hotmail.com.br
Objetivou-se avaliar a influência do tipo de solvente (acetona ou etanol) e da condição de umidade dentinária (seca ou úmida) na resistência de adesão por microtração (MTBS) de sistemas adesivos de frasco único. Após exposição da dentina de 16 molares humanos, estes foram divididos aleatoriamente em dois grupos conforme condição dentinária: S - dentina seca com jato de ar durante 5 s; U - dentina mantida úmida com algodão umedecido. Após condicionamento ácido, uma matriz transparente foi aplicada para dividir esta superfície em duas metades. Na metade mesial, Gluma One Bond (GOB. Kulzer), à base de acetona, foi aplicado conforme as instruções do fabricante. Na metade distal, Gluma Comfort Bond (GCB. Kulzer), à base de etanol, foi aplicado da mesma forma. A coroa do dente foi reconstruída com resina composta (Vênus, Kulzer). Depois de 24 h em água, os dentes foram seccionados para obter filetes de 1,0  0,2 mm2 (n = 25). Os filetes foram colados em um dispositivo (Bencor) e submetidos a ensaios de tração a 0,5 mm/min. Os dados foram analisados por ANOVA 2 e Scheffé. As médias ( DP) de MTBS foram: UGCB (50,7  11,0)A; SGCB (37,0  10,6)B; UGOB (38,5  10,5)B, SGOB (34,7  9,0)B. Letras diferentes mostram diferença estatística para p < 0,05. ANOVA 2 mostrou diferença significante na condição de umidade dentinária, sendo a adesão à dentina úmida superior a dentina seca. 
Sistemas adesivos à base de etanol aplicados sob dentina úmida resultam em resultados significantemente melhores quando comparados aos sistemas adesivos à base de acetona.
Pc232
Influência da configuração do preparo e aplicação de carga na distribuição de tensões e fratura de facetas cerâmicas
BELOTI, A. M.*, SEGALLA, J. C. M., OLIVEIRA, L. C. A., ABRAHÃO, A., ALMILHATTI, H. J., KINA, S.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: beloti@hotmail.com
O estudo avaliou a influência da configuração do preparo para facetas cerâmicas e aplicação de carga na distribuição de tensões e no padrão de fratura a partir de ensaio mecânico e método dos elementos finitos (MEF). No ensaio de fratura 20 incisivos centrais hígidos divididos em 2 grupos foram preparados com 1,0 mm de redução vestibular e 1,5 mm incisal, com ou sem preparo de “overlap”. As facetas de IPS Empress (Ivoclar) foram cimentadas com Opal (3M). Os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio mecânico, simulando o início do movimento protrusivo a 1,0 mm/min de velocidade. Os resultados mostraram que 70% das facetas fraturam no terço médio vestibular nos grupos. Para o MEF foram criados modelos representativos dos grupos, aplicando-se força de 100 N em quatro pontos eqüidistantes da borda incisal, descrevendo a trajetória do movimento protrusivo. Os resultados foram expressos em função da tensão de von Mises.
A partir da análise dos resultados concluiu - se que 1) nos métodos empregados, a configuração do preparo não influenciou a distribuição de tensões e o padrão de fratura das restaurações. 2) A concentração de tensões no terço médio incisal da faceta cerâmica (MEF) e o padrão de fraturas encontradas no ensaio mecânico confirma a correlação dos resultados de ambos os métodos. 3) Quanto mais apical a aplicação da força, maior a concentração de tensões na região cervical e ao longo da interface adesiva da superfície da faceta, podendo influenciar na localização do término do preparo e a falha da restauração além de contra-indicar a restauração para paciente bruxista. 
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Microinfiltração marginal em restaurações fotopolimertizadas com diferentes técnicas e fontes de emissão de luz
BIZZI, F. J. J.*, BUSATO, A. L. S.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: bizzi@zaz.com.br
Este estudo avaliou, in vitro, o efeito da fotopolimerização com diferentes fontes de emissão de luz: lâmpada halógena e LED, através de técnica contínua e progressiva no vedamento marginal ocorrido em cavidades experimentais, com margens em esmalte, restauradas com resina de alta densidade (FiltekP60/3M-ESPE) e resina de micropartícula (Durafill/Heraeus Kulzer). Foram selecionados 24 terceiros molares humanos extraídos e confeccionadas quatro cavidades experimentais padronizadas, com margens cervicais em esmalte, para cada dente e divididos em oito grupos (hal + Con + P60, hal + Con + Dur, hal + pro + P60, hal + pro + Dur, LED + Con + P60, LED + Cont + Dur, LED + pro + P60, LED + pro + Dur). Os dentes foram termociclados em 500 ciclos de 5C e 55C e imersos no corante azul de metileno 0,5% - 24 horas para avaliação da microinfiltração, seccionados e escores qualitativo e quantitativo (mm) da penetração do corante foram atribuídos.
O teste estatístico de análise de variância fatorial (ANOVA) mostrou que fotopolimerização com emissão de luz LED apresentou menor infiltração marginal que luz halógena, determinando uma significância limítrofe (p = 0,069); não ter diferenças estatisticamente significantes entre as técnicas de polimerização contínua e progressiva no processo da microinfiltração (p = 0,433) e a resina Filtek P60 apresentou valores menores de microinfiltração marginal comparadas com resina composta de micropartícula Durafill, estatisticamente significantes (p < 0,001) .
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Influência da área de união na resistência à tração e microtração à dentina
SILVEIRA, B. L.*, TAVARES, J. G., VALDEZ, E. J., BURNETT JUNIOR, L. H.
Programa em Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: bruls@terra.com.br
O objetivo do estudo foi comparar a resistência de união de um adesivo à dentina utilizando testes de tração e microtração. Dez terceiros molares humanos hígidos extraídos foram embutidos em acrílico e a face oclusal desgastada até exposição dentinária. Para o teste de tração, uma fita adesiva delimitou a área para o protocolo do adesivo Single Bond (3M). Foi construído um cone de resina composta Charisma (Heraeus Kulzer) com altura de 3,8 mm em dois incrementos fotopolimerizados (XL3000 - 3M) por 20 s cada. Duas áreas de união foram testadas: T1- 3,0 mm2 em dentina superficial e T2- 2,0 mm2 com desgaste oclusal dos dentes T1 em 0,3 mm. Os corpos-de-prova foram armazenados em água destilada à 37ºC/24 h. No ensaio de microtração, 5 dentes oriundos de T2 foram reduzidos mais 0,3 mm. Após o protocolo adesivo, um bloco do compósito Charisma de 6,0 mm foi construído sobre a dentina. Aguardado o período de armazenagem, o conjunto foi seccionado resultando em palitos com áreas: M1) 1,0 mm2 e M2) 0,5 mm2. Os corpos-de-prova de todos grupos (n = 10) foram ensaiados na máquina Emic DL 2000 com velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados submetidos à ANOVA e teste Tukey (p < 0,05) foram (mesma letra não apresenta diferença estatística): T1) 16,18 MPa  4,26(a); T2) 20,55 MPa  6,36(a); M1) 56,34 MPa  11,96(b); M2) 57,19 MPa  12,69(b). Análise em microscópio eletrônico de varredura indicou predominância de falhas mistas do tipo adesiva e coesiva em dentina ou compósito.
Os resultados indicaram que métodos com menores áreas promovem maiores valores de resistência adesiva que os de maior área.
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Influência da simulação de pressão intrapulpar na força de união de diferentes sistemas adesivos à dentina
CARDOSO, M. V.*, RUSSO, E. M. A., PAGLIARI, A. F., CARVALHO, R. C. R., ANDRADE, A. P.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: mcvivan@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a força de união de diferentes sistemas adesivos à dentina e como a simulação da pressão intrapulpar (PIP) poderia interferir nos resultados encontrados. Para tanto, foram empregados três adesivos de frasco único (Prime & Bond NT - PB, Single Bond - SB e Excite - EX) e um autocondicionante (Clearfil SE Bond - SE), variando a presença ou ausência de uma pressão de 15 cmH2O. Assim, 80 molares humanos íntegros foram distribuídos em oito grupos experimentais igualitariamente, conforme o grau de permeabilidade de cada amostra, medido através de um dispositivo de verificação de condutância hidráulica. Após realização dos procedimentos adesivo e restaurador, com a resina composta Filtek Z250, as amostras foram levadas ao teste de tração para determinação da resistência adesiva. Os dados obtidos foram então submetidos ao teste paramétrico de análise de variância (ANOVA). As médias de resistência adesiva encontradas na ausência e presença de PIP foram, em MPa, respectivamente: 13,7  1,88 e 9,92  1,55 para o PB; 13,63  4,97 e 10,68  1,6 para o SB; 10,89  3,57 e 7,88  2,14 para o EX; 20,21  7,13 e 15,17  5,91 para o SE. Os resultados encontrados mostraram que não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos onde a PIP estava ausente ou presente (p > 0,01). Além disso, independente da simulação de pressão, o adesivo SE apresentou melhores resultados que os demais (p > 0,01).
Pudemos concluir que a PIP não interferiu na adesão dos sistemas adesivos estudados, sendo que melhores resultados de resistência adesiva foram encontrados para o sistema autocondicionante.
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Avaliação da intensidade de luz de aparelhos fotopolimerizadores
LIMA, D. M.*, KREIDLER, M. A. M., MENDONÇA, A. A. M., RASTELLI, A. N., ALVIM, H. H., ANDRADE, M. F., CANDIDO, M. S. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: darlonmartins@yahoo.com.br
Este trabalho propôs-se avaliar a intensidade de luz emitida por 100 aparelhos fotopolimerizadores usados nas Clínicas da Faculdade de Odontologia da UNESP - Araraquara, com o objetivo de alertar ao cirurgião-dentista a necessidade de um constante controle e manutenção da sua unidade fotopolimerizadora, como um dos fatores determinantes para garantir uma adequada fotopolimerização. A avaliação foi realizada com um aparelho radiômetro de cura (DMC; modelo CL - 150). A intensidade de luz emitida dos aparelhos fotopolimerizadores avaliados nesse trabalho mostrou-se de uma maneira geral satisfatória, visto que 56% situam-se em uma faixa superior a 400 mW/cm2 e só 15% numa faixa abaixo de 200 mW/cm2, faixa essa reportada na literatura como inadequada para uma boa fotopolimerização. Em 85% dos aparelhos a limpeza das pontas está sendo realizada com soluções desinfetantes contendo glutaraldeído.
De acordo com a metodologia empregada e com os resultados encontrados no presente estudo, pôde-se concluir que a intensidade de luz dos aparelhos fotopolimerizadores utilizados nas clínicas da Faculdade de Odontologia de Araraquara, foi satisfatória, entretanto a manutenção desses aparelhos não vem sendo realizada regularmente, o que contribui, para uma deterioriação destes e conseqüente diminuição da intensidade de luz.
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Percepção do paciente quanto à necessidade de tratamento odontológico estético
BEZERRA, R. B.*, ROSA, M. F. S., NOYA, M. S., SANTOS, M. J. M. C., FONTES, C. M., MORAES, P. M. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: rebecabezerra@uol.com.br
O propósito deste estudo foi avaliar a percepção do paciente quanto à necessidade de tratamento odontológico estético . Para tal foram entrevistados, por meio de um questionário, 174 pacientes na faixa etária entre 15 e 36 anos na cidade de Salvador - BA, os quais eram de diferentes classes sociais e trabalhavam em atividades bastante variadas. No questionário constava perguntas relativas ao perfil descritivo da amostra, grau de satisfação do paciente com o seu sorriso e necessidade de tratamento odontológico estético, como: modificação de forma, tamanho, textura de superfície, cor, alinhamento dos dentes, presença de diastemas. Os dados obtidos foram analisados, onde observou-se os seguintes resultados: dos entrevistados, 71% estão satisfeitos com o seu sorriso e apenas 1,3% relataram que o seu sorriso interfere em suas relações pessoais; 11% dos pacientes gostariam de modificar a forma de seus dentes; 15% desejavam alterar o tamanho de seus dentes; apenas 5% consideravam a textura de superfície insatisfatória; 30% dos entrevistados estavam insatisfeitos com a cor de seus dentes; 34% consideraram seus dentes desalinhados e 18% dos pacientes gostariam de fechar os diastemas.
De acordo com os resultados obtidos pôde-se concluir que a estética do sorriso é um fator de grande importância na vida social dos entrevistados, a maioria dos pacientes está satisfeita com o seu sorriso e os fatores que causaram insatisfação em ordem importância nos entrevistados foram o alinhamento, cor, presença de diastemas, tamanho, forma e textura de superfície dos dentes.
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Influência do aparelhos fotopolimerizadores na extensão de polimerização das resinas compostas
LEGRAMANDI, D. B.*, ATTA, M. T., AZEVEDO, J. F. D. G., SILVA, S. M. A., VERONEZI, M. C.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: dblegramandi@uol.com.br
Sabe-se que a fotopolimerização é efetiva nos locais onde a incidência de luz apresenta comprimento de onda e intensidade capazes de ativar o componente fotossensível as resinas compostas. Assim, este estudo tem como objetivo avaliar a influência de quatro aparelhos fotopolimerizadores: XL3000 (3M), Gnatus (Gnatus), Optilux (Demetron) e Degulux (Degussa), na extensão de polimerização da resina composta Z100, alternando duas coras (A2 e A4) verificando sua interferência. Um total de oitenta espécimes foram confeccionados a partir de uma matriz de acrílico com cavidade central circular de 5,0 mm de diâmetro e 2,0 de profundidade, sendo fotopolimerizados por 40 segundos após seu total preenchimento e divididos em dez amostras por grupo. Todos foram submetidos ao teste de dureza, empregando o microdurômetro (Wolpert), sendo realizadas impressões com o diamante Vickers acoplado no próprio aparelho com uma carga de 100 g por 30 segundos. Cada espécime foi dividido em quadrantes sendo realizadas quatro leituras. Os valores obtidos foram convertidos em números de dureza Vickers e submetidos à análise de variância a um critério e ao teste de Tukey, o que permitiu concluir que dentre os quatro aparelhos fotopolimerizadores testados o que desempenhou melhores resultados foi o Degulux (Degussa) sendo que entre os demais não houve diferença estatisticamente significante.
A intensidade de luz emitida pelas unidades fotopolimerizadoras interfere na extensão de polimerização das resinas compostas e que entre as duas cores testadas não houve diferença estatisticamente significante.
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Resistência de união em reparos de resinas compostas submetidas a diferentes tratamentos de superfície
SCHNEIDER, M.*, SILVA, S. B. A., OLIVEIRA, U. S., BUSATO, A. L. S., BARBOSA, A. N., REICHERT, L.
Ciências da Saúde - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: msodonto@hotmail.com
Este estudo teve como objetivo avaliar in vitro, por meio de uma força de tração, a resistência de união de reparos em uma resina composta micro-híbrida (Charisma - Heraeus Kulzer), com e sem a utilização de um condicionante de superfície. Cinqüenta corpos-de-prova à serem testados foram divididos em cinco grupos, cada um com dez corpos-de-prova para a realização de diferentes tipos de tratamento superficial: A) controle (sem reparo), B) asperização com ponta diamantada + ácido fosfórico à 37% + adesivo, C) jateamento com óxido de alumínio de 50 m + ácido fosfórico + adesivo, D) asperização com ponta diamantada + Composite Solvent (DenMat) + adesivo e E) jateamento com óxido de alumínio + Composite Solvent + adesivo. Os espécimes reparados foram armazenados em água destilada à 37C por 7 dias antes e após os reparos terem sido realizados. Após este período os corpos-de-prova foram levados à uma máquina de ensaios universal para a realização do teste de tração.
Após a análise dos resultados e análise dos padrões de fratura, pode-se concluir que, a maior média foi obtida com o grupo onde foi realizada a asperização com ponta diamantada em baixa rotação, seguida da aplicação de ácido fosfórico e adesivo dental, sendo comparável estatisticamente à força coesiva do material sem reparo. O agente condicionante de superfície Composite Solvent (DenMat) não conseguiu elevar as propriedades adesivas dos espécimes testados, sendo comparável estatisticamente com os grupos onde foi aplicado o adesivo somente.
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Influência do laser de Er:YAG e sistema adesivo autocondicionante na microinfiltração de restaurações de compósitos
CARVALHO, W. L.*, NAVARRO, R. S., TANJI, E. Y., ZEZELL, D. M., EDUARDO, C. P.
Dentística e Endodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: w.carvalho@bol.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a microinfiltração marginal em cavidades classe V preparadas com alta rotação (AR) e laser de Er:YAG (2,940 nm) (L) (esmalte - 400 mJ/2 Hz/128,38 J/cm² e dentina - 250 mJ/2 Hz/80,24 J/cm²), variando o tratamento superficial dentinário com sistema adesivo autocondicionante (SAC) (SE Bond - Kuraray) e o laser de Er:YAG, com ou sem refrigeração. Foram preparadas 48 cavidades na vestibular de dentes bovinos, com margem oclusal em esmalte e cervical em dentina/cemento. Os dentes foram divididos em quatro grupos (n = 12): G1- preparo com alta rotação (AR) + sistema adesivo auto-condicionante (SAC), G2- preparo com laser Er:YAG (L) + SAC, G3- L + condicionamento com laser de Er:YAG com refrigeração (60 mJ/2 Hz) + SAC; G4- L + condicionamento com laser de Er:YAG sem refrigeração + SAC. Os espécimes foram restaurados com resina composta Z250 (3M), termociclados (500 ciclos/50-55C), impermeabilizados e imersos em AgNO3 50% (8 h), incluídos em resina acrílica e seccionados longitudinalmente, expostos a luz reveladora (Photoflood - GE) (10 min) e avaliado o grau de microinfiltração em lupa estereomicroscópica (40 X) por 3 examinadores duplo-cego com escores (0-3). Os resultados foram submetidos ao teste de Fisher, Anderson-Darling (p < 5%) mostrando que na margem oclusal não houve diferença estatística entre os grupos; na margem cervical G2 apresentou estatisticamente menores valores de microinfiltração, G3 e G4 não apresentaram diferenças e G1 apresentou estatisticamente os maiores valores de microinfiltração.
Conclui-se que o uso do laser de Er:YAG no preparo cavitário e no condicionamento dentinário associado ao sistema autocondicionante pode influenciar na microinfiltração marginal de restaurações de resina composta.
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Estudo da resistência adesiva de resina compactável em cavidades de classe II – efeito de técnicas restauradoras
CALIXTO, A. L.*, CÂNDIDO, M. S. M., RASTELLI, A. N. S.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: abrahamcalixto68@hotmail.com
O propósito deste estudo in vitro foi analisar a resistência adesiva, em cavidades de classe II, restauradas com resina compactável, através do teste de microtração. Foram realizadas cavidades padronizadas, tipo “slot”, M e D em 12 dentes terceiros molares humanos e hígidos. A inserção da resina P60 (3M/ESPE) foi através de técnica incremental e o adesivo utilizado para todos os grupos o Single Bond (3M/ESPE). Os dentes foram divididos em 3 grupos, a saber: grupo PT1- adesivo + P60; grupo PT2 - adesivo + P60 + ponta fotocondensadora transparente (TDV); grupo PT3 - adesivo + Filtek Flow + P60. Os dentes foram armazenados por 24 horas a temperatura de 37C. A seguir, os dentes foram termociclados (500 ciclos, 5-55C). Para obtenção dos espécimes em formato de “palitos” os dentes foram seccionados com máquina de cortes, obtendo-se amostras com área de 0,49  0,1 mm2. Cada amostra foi fixada a um dispositivo de microtração, acoplado à máquina universal de testes com velocidade de 0,5 mm/min. Após a fratura os valores de resistência adesiva foram expressos em MPa, e as fraturas foram classificadas com auxílio de lupa estereoscópica (40 X). A análise estatística Kruskal-Wallis (p < 0,05), demonstrou que: os maiores valores de resistência adesiva foram para o grupo PT2 (46,94  15,07 MPa), sendo estatisticamente significante aos grupos PT1 (30,58  20,37 MPa) e PT3 (26,14  7,88 MPa).
Baseados nos resultados encontrados pudemos concluir que as falhas de união foram predominantemente adesivas. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Avaliação da resistência de união de reparos de porcelana com diferentes tratamentos de superfície e sistemas adesivos
MATSUDA, P., ANIDO, A. A.*, GONÇALVES, S. E. P., SILVA, R. C. S. P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: anidoanido@uol.com.br
Com o objetivo de avaliar a resistência adesiva ao cisalhamento no reparo da superfície de porcelana, realizou-se um estudo com 60 botões padronizados de cerâmica Noritake (Noritake, Japão) divididos aleatoriamente em três grupos de 20 espécimes para diferentes tratamentos de superfície: grupo 1 - tratamento com ponta diamantada (PD) 3053 por 10 s; grupo 2 - jato de Al2O3 por 10 s; grupo 3 - condicionamento com ácido hidrofluorídrico 10% (AHF) por 4 min. Após o tratamento a porcelana recebeu a aplicação de um silano (Dentsply, Brasil). Cada um dos grupos foi então dividido em 2 subgrupos de dez espécimes: subgrupo A - Etch & Prime 3.0 (Degussa-Hüls Ltda.); subgrupo B - Scotchbond Multi-Uso Plus SMUP (3M do Brasil Ltda.), perfazendo um total de seis subgrupos (1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B). Sobre cada botão de porcelana foi feito um cilindro de resina composta Definite (Degussa-Hüls Ltda.). O ensaio de resistência ao cisalhamento foi realizado em uma máquina Instron à velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados foram submetidos à análise estatística pelo teste ANOVA.
Com base nos dados obtidos concluiu-se que: a) o tratamento com AHF mostrou-se estatisticamente superior ao jato de Al2O3 e desgaste com PD, independente do sistema adesivo empregado; b) o sistema adesivo SMUP apresentou valores estatisticamente superiores ao Etch & Prime, para todos os espécimes.
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Avaliação entre os cimentos resinosos, Enforce e Dual, quanto a resistência ao cisalhamento, compressão e a tração
GUIMARÃES, M. L. V.*, MORAES, R. C. M., ALMEIDA, L. R., OLIVEIRA, S. S. I., AMARANTE, J. E. V., GUIMARÃES, V. O.
Odontotécnica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: luciaguimaraes@predialnet.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar a resistência a compressão, ao cisalhamento e a tração entre dois cimentos resinosos, Enforce (Dentisply) e Dual Cement (Vigodent). Foram utilizados 60 corpos-de-prova, sendo que 20 corpos-de-prova para o teste de cisalhamento; 20 corpos-de-prova para o teste de compressão e 20 corpos-de-prova para o teste de tração. Foi feito o condicionamento com ácido fosfórico (gel) a 37% por 45 segundos e as amostras lavadas em água corrente. Foi então aplicado o agente de união(Primer & Bond 2.1) e inserido os 2 cimentos resinosos pelo processo incremental. Aplicou-se então a luz ativada para polimerizar a resina por 40 segundos, aguardando 4 horas após para total polimerização. Os corpos-de-prova foram levados a máquina de teste universal Instron, testando cada um dos cimentos, com uma célula de 50 kg e velocidade de 0,5 mm por minuto. Utilizando o teste paramétrico de Student (teste t), verificou-se que houve diferença estatisticamente significante entre os dois cimentos, sendo que o cimento Dual foi o mais resistente a compressão, ao cisalhamento e a tração do que o cimento Enforce.
Concluiu-se utilizando o teste paramétrico de Student (teste t), onde verificou-se que houve diferença estatisticamente significante entre os dois cimentos, sendo que o cimento Dual foi o mais resistente a compressão, ao cisalhamento e a tração do que o cimento Enforce.
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Método dos elementos finitos para avaliação da ténica restauradora em lesões de abfração
OLIVEIRA, L. C. A.*, DUARTE JÚNIOR, S. L. L., NETTO, A. J. F., ABRAHÃO, A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: luana@umuarama.ufu.br 
Este estudo científico foi conduzido para avaliar a distribuição de tensões em lesões de abfração utilizando o método dos elementos finitos (MEF). A hipótese testada foi que a técnica restauradora influencia na distribuição de tensões. Foi construído um modelo bidimensional representativo do segundo pré-molar superior e determinado os seguintes grupos: 1 - dente hígido, 2 - cavidade restaurada com resina composta; 3 - cavidade restaurada com resina composta e resina “flow”; 4 - cavidade restaurada com resina composta e ionômero de vidro e 5 - cavidade não restaurada. O carregamento foi aplicado de três formas: I) MIH (máxima intercuspidação habitual) - 60 N aplicado através de dois pontos de contatos oclusais (30 N em cada ponto), II) 30 N na cúspide vestibular e III) 30 N na cúspide lingual, com ângulo de 45º simulando contato prematuro. Em seguida, os dados foram processados utilizando o programa computacional (Ansys, v.6.1, Ansys Inc.) e os resultados expressos em função da tensão de von Mises - Se. A presença de contato prematuro mostrou maior concentração de tensões na presença de abfração ou nas cavidades restauradas. A hipótese de nulidade foi rejeitada. O uso de uma base com menor módulo de elasticidade que o material restaurador, promoveu uma ligeira redução de tensões na interface adesiva, no entanto, as tensões na união dos materiais foi aumentada. 
A resina composta parece ser mais favorável para restauração de lesões de abfração.
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Avaliação da resistência à fratura em dentes bovinos endodonticamente tratados após três técnicas restauradoras
UMETSUBO, L. S.*, SILVA, R. C. S. P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: lodonto@iconet.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar através de ensaios de compressão, a resistência à fratura de dentes tratados endodonticamente, após 3 técnicas restauradoras. Para isso, utilizou-se 100 dentes bovinos divididos em 5 grupos com 20 dentes em cada grupo. G1: controle, dentes tratamento. G2: tratados, com guta-percha cortada ao nível da junção esmalte/cemento e mantidos abertos. G3: guta-percha a 3 mm da junção esmalte/cemento, restauração em RC. G4: guta-percha a 8 mm da junção esmalte/cemento, pino cimentado com CIV e restauração com RC. G5: preparos como nos dentes do G4, pinos cimentados com cimento resinoso, restauração com RC. Os pinos foram obtidos pela polimerização de RC em matriz de resina transparente. Os dentes restaurados foram submetidos à compressão, em máquina de teste Instron, com cargas aplicadas a uma velocidade de 0,5 mm/min até a fratura. O valor máximo de carga foi registrado em kgf. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística ANOVA com nível de significância de 5% e a teste de Tukey. Não houve diferença estatística significante entre G3, G4 e G5. G2 foi o que apresentou menor resistência em relação aos demais grupos e o G1, apresentou comportamento intermediário.
Concluiu-se que a utilização de pinos na restauração de dentes endodonticamente tratados, não melhorou a resistência dos mesmos à fratura sob cargas de compressão. Os dentes restaurados com pinos não apresentaram diferença na resistência à fratura sob cargas de compressão, quando comparados a destes restaurados com RC sem pinos.
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Microinfiltração das resinas fluidas – efeito da técnica de fotoativação
SENSI, L. G.*, MARSON, F. C., MONTEIRO JUNIOR, S., BARATIERI, L. N., ANDRADA, M. A. C.
Dentística - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: luis_sensi@hotmail.com
Objetivou-se avaliar a microinfiltração de resinas fluidas associadas a um adesivo, tanto fotoativadas separadamente como simultaneamente, em restaurações de classe V. 12 molares humanos recém-extraídos foram preparados com cavidades padronizadas de classe V em forma de caixa 3,0 mm (mesial-distal), 2,0 mm (oclusal-gengival) e 2 mm de profundidade, com margens localizadas em esmalte e dentina nas faces vestibular e lingual. As cavidades foram aleatoriamente divididas em três grupos (n = 8): grupo I - Single Bond + Z250 fotoativados separadamente (controle); grupo II - Single Bond + Filtek Flow fotoativados separadamente + Z250; grupo III - Single Bond + Filtek Flow fotoativados simultaneamente + Z250. Após 24 h em água destilada os espécimes foram termociclados (1.000 X, 5-55C, 30 s) e imersos em fucsina básica a 0,5% por 24 horas. As restaruações foram seccionadas longitudinalmente e a microinfiltração avaliada utilizando uma escala de 0-4. Os resultados foram submetidos ao teste estatístico de Kruskal-Wallis com p < 0,05. O teste de Kruskal-Wallis revelou uma diferença significativa (p = 0,0044) entre os grupos 1 e 3 e grupos 2 e 3. Apesar de existir uma suave tendência para o grupo 2 desempenhar melhor que o grupo 1, não foram observadas diferenças estatísticas.
Conclusão: nenhum dos grupos preveniu a microinfiltração; sistemas adesivos não devem ser fotoativados simultaneamente com as resinas fluidas; como não houve diferença entre os grupos 1 e 2, o uso das resinas fluidas pode ser questionado.
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Restauração de dentes permanentes com a técnica do ART (“atraumatic restorative treatment”)
CEFALY, D. F. G.*, BARATA, T. J. E., TAPETY, C. M. C., BRESCIANI, E., NAVARRO, M. F. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: cefaly@usp.br
O objetivo deste estudo foi avaliar restaurações em dentes permanentes envolvendo duas ou mais superfícies, confeccionadas através da técnica do ART com dois diferentes cimentos de ionômero de vidro. Um total de 60 restaurações foram realizadas em 60 crianças com idade entre 9 e 16 anos por 2 cirurgiões-dentistas utilizando procedimentos-padrão da técnica do ART e instrumentos manuais. Após o preparo, 30 cavidades foram restauradas com o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade Ketac-Molar (ESPE) e 30 cavidades foram restauradas com o cimento de ionômero de vidro modificado por resina Fuji VIII (GC). As restaurações foram avaliadas por dois examinadores com sonda e espelho bucal. Os códigos e critérios utilizados foram: 0 - presente, em boa condição; 1- presente, pequeno defeito marginal, nenhum reparo necessário; 2- presente, pequeno desgaste, nenhum reparo necessário; 3- presente, defeito marginal > 0,5 mm, reparo necessário; 4- presente, desgaste > 0,5 mm, reparo necessário; 5- ausente, restauração parcial ou completamente perdida; 6- ausente, restauração substituída por outro tratamento; 7- dente perdido, esfoliado ou extraído; 8- restauração não avaliada, criança ausente. Após 6 meses, 59 restaurações foram avaliadas. Um total de 58 restaurações receberam código 0 e uma restauração (Ketac-Molar) recebeu código 6. Os dados foram analisados pelo teste de Fisher.
Não houve diferença estatística significativa entre os materiais. A porcentagem de sucesso do tratamento foi de 98,3%.
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Análise em MEV da adaptação cervical de resina composta posterior em cavidades classe II – efeito de material e técnica
CANDIDO, M. S. M., JARDIM, P. D. S.*, SOUZA, A. D. G. C., CALIXTO, A. L.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: psjardim@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar, através de MEV, a adaptação cervical de restaurações de classe II com resina composta posterior em função da associação de materiais e técnicas restauradoras. As cavidades foram realizadas acima da junção amelo-cementária nas faces mesial e/ou distal de 40 molares humanos hígidos. As restaurações foram realizadas com as resinas compostas Z250 e Surefil, associadas aos respectivos sistemas adesivos: Single Bond e Prime & Bond NT, sob efeito de diferentes técnicas restauradoras: GI - Surefil + Prime & Bond NT; GII - Surefil + Prime & Bond NT + resina “flow”; GIII - Surefil + Prime & Bond NT + ponta fotocondensadora (PFCT); GIV - Surefil + Prime & Bond NT + resina “flow” + PFCT; GV - Z250 + Single Bond; GVI - Z250 + Single Bond + Resina Flow; GVII - Z250 + Single Bond + PFCT; GVIII - Z250 + Single Bond + resina “flow” + PFCT. Após sete dias, os dentes foram termociclados e seccionados no sentido mésio-distal. A adaptação cervical foi analisada em MEV e a amplitude da fenda cervical foi mesurada. Os resultados foram submetidos à análise estatística (Kruskall-Wallis e teste de Muller).
Pode-se concluir que: (1) nenhuma das técnicas restauradoras impediu o desenvolvimento de fendas na parede cervical; entretanto os grupos que utilizaram a associação com a PFCT e a resina “flow” demonstraram resultados estatisticamente significantes; (2) a fenda cervical na região A1 (1/3 cervical proximal) correspondente à interface resina/esmalte, apresentou menor amplitude em relação às regiões A2 e A3, correspondentes à interface resina/dentina.
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Influência do condicionamento dentinário com H3PO4 na resistência adesiva de sistemas de quinta geração com baixo pH
HIDALGO, R.*, VASCONCELLOS, A. B., PAIVA, M. C., SILVA, E. M., JARDIM, R. N., MEIRELES, R. M., YONESHIGUE JÚNIOR, Z.
Mestrado - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: r.hidalgo@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do condicionamento dentinário com H3PO4 na adesão de sistemas de quinta geração com baixo pH. Foram utilizados quarenta incisivos bovinos incluídos, com resina hepóxica, em tubos de PVC de 1 polegada de diâmetro e 2 cm de altura. As superfícies vestibulares foram desgastadas com lixas d’água de granulação 220, 400 e 600 para exposição de dentina e padronização da “smear layer”. Foram divididos quatro grupos de dez dentes: Gp I - condicionamento com H3PO4/15 s + Prime & Bond NT (Dentsply); Gp II - Prime & Bond NT (Dentsply) sem H3PO4; Gp III - condicionamento com H3PO4/15 s + Optibond Solo Plus (Kerr); e IV - Optibond Solo Plus (Kerr) sem H3PO4. Em seguida foram confeccionados, nas superfícies adesivas, cilindros de resina composta Esthet X (Dentsply), cor A3 (2,0 x 3,0 mm), polimerizados por 40 s com luz halógena (500 mW/cm2). Os espécimes foram armazenados, em água destilada, durante sete dias à 37C, sendo em seguida submetidos a ensaio de cisalhamento em máquina Emic modelo DL 10000 (50 kN à velocidade de 0,5 mm/min). Os valores obtidos foram tratados estatisticamente pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. O resultado da comparação entre as médias dos postos das amostras (comparação duas a duas) mostrou significância ao nível de 0,1%, exceto entre os grupos III e IV (não significante).
O adesivo Prime & Bond NT (Dentsply), sem condicionamento ácido com H3PO4, apresentou baixos valores de resistência adesiva, diferentemente do sistema Optibond Solo Plus (Kerr) que, na mesma condição, teve bom desempenho.
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Avaliação de métodos alternativos na resistência ao cisalhamento do adesivo One Coat Bond
SANTOS, G. O.*, DUARTE, P. B. P. G., PAES, T. T. B., ZARRANZ, L., SILVA, E. M.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: gungasantos@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência ao cisalhamento do compósito Filtek Z250 (3M) em dentina bovina hibridizada com o sistema adesivo One Coat Bond (Còltene-Whaledent). A amostra constituiu-se de 30 dentes bovinos incluídos em resina epóxica, lixados com lixas de SiC 400 e 600 até a exposição de uma camada superficial de dentina. As superfícies dentinárias foram condicionadas de acordo com as recomendações do fabricante e divididas em 3 grupos (n = 10) seguindo o protocolo de aplicação do sistema adesivo: Grupo I (controle) - esfregamento por 20 s; Grupo II - esfregamento por 10 s e Grupo III - esfregamento por 30 s. Após a confecção de cilindros do compósito Filtek Z250 ( = 3,0 mm e h = 2,0 mm) no centro das superfícies adesivas, os espécimes foram armazenados em água destilada a 37ºC por 7 dias e submetidos a ensaio de resistência adesiva por cisalhamento em máquina de ensaios Emic, modelo DL 10000, com célula de carga de 50 N à velocidade de 0,5 mm/min. A morfologia da camada híbrida foi observada no MEV. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância. Não houve diferença estatística entre os valores médios de resistência adesiva (MPa): Grupo I - 25,57  8,72; Grupo II - 23,26  5,43;e Grupo III - 23,78  5,45.
Conclui-se que a variação do tempo de aplicação e esfregamento não influenciou os valores de resistência obtidos com o sistema adesivo One Coat Bond.
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Influência do tratamento superficial na resistência de união à tração de Belleglass/resina composta
ROLLA, J. N.*, CARRACHO, H. G., MASOTTI, A. S., DILLENBURG, A. L., CONCEIÇÃO, E. N.
Odontologia Conservadora - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: lrolla@terra.com.br
O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência de diferentes tratamentos na superfície da resina indireta Belleglass - Kerr (BG) na resistência de união com a resina composta direta Point 4 0 - Kerr (P4). Para tanto, 64 discos de BG incluídos em resina acrílica quimicamente ativada, foram divididas em 8 grupos com 8 amostras cada. Cada grupo foi submetido aos seguintes tratamentos: GI- jateamento com óxido de alumínio 50 (AlO) e adesivo OptiBond Solo Plus - Kerr (OSP); GII- AlO, silanoSilane Primer - Kerr (SP) e OSP; GIII- AlO, ácido fosfórico a 37% - Kerr (H3PO4) e OSP; GIV- AlO, H3PO4, SP e OSP; GV- AlO, ácido fluorídrico a 10% - Dentsply (HF), SP e OSP; GVI- AlO, HF e OSP; GVII- jateamento com Co-Jet - 3M/ESPE (CJ) e OSP; GVIII- CJ, SP e OSP. Após o tratamento, foram confeccionados cones de P4 sobre a área de BG previamente delimitada. Os corpos-de-prova foram tracionados em máquina de ensaio universal (Emic DL - 2000), com velocidade de 0,5 mm/min. As médias em MPa dos grupos foram: GI- 19,65; GII- 17,46; GIII- 16,92; GIV- 20,64; GV- 15,24, GVI- 12,55, GVII- 8,87 e GVIII- 7,05. Os resultados foram submetidos à análise estatística.
Através de ANOVA verificou-se diferença significativa entre os grupos. O teste de Tukey indicou que os grupos VI, VII e VIII não diferiram entre si, porém os grupos VII e VIII apresentaram média significativamente menor que os demais. O grupo VI não diferiu estatisticamente dos grupos V, III e II. Os grupos I e IV não diferiram estatisticamente dos grupos II, III e V, sendo seus resultados significativamente maiores que os demais grupos.
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Efeito do preparo da dentina com broca de diamante para ultra-som na resistência de união de adesivos autocondicionantes
BORGES, A. L. S.*, BORGES, A. B., ROCHA, P. I., RODRIGUES, J. R.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: aleborgs@iconet.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tipo de broca utilizada para o preparo da superfície dentinária na resistência de união de dois sistemas adesivos autocondicionantes. Molares humanos foram seccionados e embutidos em resina acrílica para a obtenção dos espécimes. A superfície dentinária foi exposta e os espécimes foram divididos em 2 grupos (n = 20), de acordo com o tipo de broca cilíndrica usada para realizar o preparo. A superfície dentinária dos espécimes do grupo1 foi preparada com broca de diamante para ultra-som (CVDentUS - Clorovale Diamantes) e do grupo 2 com broca diamantada convencional (n 314 - Komet). Os grupos foram subdivididos em dois subgrupos (n = 10) de acordo com o tipo de sistema adesivo utilizado, sendo o subgrupo A com Clearfil SE Bond (Kuraray) e o subgrupo B, com One-Up Bond F (Tokuyama). Foram confeccionados cilindros em resina composta (Z100) com 0,95 mm de diâmetro (área = 0,71 mm2) utilizando uma matriz em bronze. Após imersão em água destilada (37C - 24 h), os espécimes foram submetidos ao ensaio de microcisalhamento em máquina de ensaio universal Emic (1 mm/min - Emic). Os dados foram submetidos ao teste ANOVA e Tukey (5%) e revelaram diferença significante entre os grupos (p = 0,000041). Os valores de média  DP (MPa) obtidos foram 1A = 24,40  7,94; 1B = 14,02  4,45; 2A = 25,40  3,52; 2B = 15,40  5,23.
Concluiu-se que o agente adesivo Clearfil SE Bond, independentemente do tipo de broca utilizado, apresentou maior resistência de união do que o One-Up Bond F e que o tipo de preparo da superfície dentinária não influenciou a resistência de união.
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Influência da desinfecção por imersão na estabilidade dimensional dos moldes de hidrocolóide irreversível
SAMPAIO, C. A. F.*, GOMES JUNIOR, B., DUARTE FILHO, E. C., MIRANDA, M. S.
Prótese e Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: cafs68@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade dimensional de uma marca de hidrocolóide irreversível submetido a um processo de desinfecção por imersão em 3 soluções desinfetantes diferentes por um período de 10 minutos. Um modelo de resina acrílica simulando uma arcada dentária foi construído com cinco marcas de referência, que determinavam a largura do arco, largura de um dente, comprimento do arco e a diagonal do arco. A partir deste modelo-mestre foram obtidos quarenta moldes de alginato Jeltrate - Dentsply sendo 10 moldes para cada grupo de solução desinfetante: Grupo A: sem desinfecção(controle); Grupo B: NaClO 1%; Grupo C: NaClO 5% e Grupo D: glutaraldeído 2%. Após a imersão, cada molde foi lavado abundantemente, tratado com água gessada e vazado em gesso-pedra tipo IV Durone - Dentsply de acordo com as especificações do fabricante. As distâncias demarcadas em cada modelo foram medidas com um paquímetro digital e comparadas com as medidas do modelo-mestre. As deformações relativas de cada medida do modelo foram obtidas e a deformação global foi determinada a partir do erro quadrático médio destas medidas. Suas médias e desvios-padrão são: Grupo A: 9,750.10-3  1,972.10-3; Grupo D: 9,089.10-3  3,010.10-3; Grupo C: 1,184.10-2  3,965.10-3 e Grupo B: 1,381.10-2  3,639.10-3. O teste de Student-Newman-Keuls (p < 0,05) mostrou diferença estatística significante separando em 3 grupos homogêneos: Grupos A e D; Grupo C; Grupo B.
Os autores concluíram que a solução NaClO 1% causou a maior deformação e as soluções controle e glutaraldeído causaram as menores deformações. 
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Influência do tipo de energia de aparelhos fotopolimerizadores na infiltração marginal
OLIVEIRA, B. D. S.*, PONTES, M. M. A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: mlemos5@hotmail.com
Esse estudo avaliou, in vitro, a influência do tipo de energia fotopolimerizadora na microinfiltração de restaurações em resina composta e ionômero de vidro (80 preparos cavitários classe II), foram confeccionadas em 40 molares humanos extraídos e restaurados de acordo com o grupo: G1 - 10 elementos restaurados com Z100 - 3M e fotopolimerizados com Ultralux - Dabi Atlante; G2 - 10 elementos restaurados com Z100 - 3M e fotopolimerizados com Ultraled - Dabi Atlante; G3 - 10 elementos restaurados com Vitremer - 3M e fotopolimerizados Ultralux - Dabi Atlante e G4 - 10 elementos restaurados Vitremer - 3M e fotopolimerizados Ultraled - Dabi Atlante. Os corpos-de-prova foram submetidos a termociclagem, num total de 500 ciclos, com variação térmica de 5ºC a 55ºC, por 20 segundos para cada, e imersos em solução de fucsina básica por 24 horas e cortados com disco de aço dupla face. Três examinadores avaliaram os espécimes através de uma lupa com 20 X, sob os seguintes critérios - Graus: 0 - ausência de corante; 1 - penetração do corante na parede gengival; 2 - penetração do corante na parede gengival e axial e 3 - penetração do corante na parede pulpar. Utilizou-se para a análise estatística o teste de Mann-Whitney. Os resultados não apresentaram diferenças estatísticas significantes. O aparelho tipo LED assemelhou-se ao sistema de luz halógena.
Não existiu diferença estatisticamente significativa entre os dois tipos de aparelhos fotopolimerizadores; a fonte fotopolimerizadora não apresentou diferença significativa na microinfiltração dos dois materiais.
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Influência de 6 meses de estocagem sobre a microdureza de resinas compostas submetidas a quatro técnicas de fotoativação
PERIS, A. R.*, MITSUI, F. H. O., AMBROSANO, G. M. B., PIMENTA, L. A. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: alessandrarp@hotmail.com
Este estudo avaliou a influência do tempo de estocagem (T) – 24 horas (T1) e 6 meses (T2) – sobre a microdureza de cilindros de resinas compostas (RC) Filtek Z250 (R1) e Surefil (R2) com diferentes espessuras (ES): 2, 4 e 6 mm, quando fotoativadas com quatro técnicas (TF): convencional (C), “soft-start” (SS), pulso atrasado (PA) e turbo (TU). 240 espécimes foram confeccionados, com auxílio de matrizes cilíndricas, e divididos em 24 grupos conforme a TF, RC e ES. As RC foram fotoativadas em incremento único com intensidades (mW/cm2) e tempos (s): C- 838/40; SS - 65/10 - 500/30; PA - 262/3 + 5 min de espera + 500/30; TU - 1.485/[3 - R1] e [6 - R2]. Os espécimes foram então armazenados em saliva artificial em estufa e o teste de dureza Knoop (KHN) foi realizado na superfície de base após 24 horas e 6 meses de armazenamento. A análise de variância com fatorial (TF x ES x RC) e medidas repetidas no tempo e o teste de Tukey (p = 5%) mostraram as seguintes médias de KHN para as combinações TF/ESmm em função do T/RC: C/2 - [T1/R1(59,31)a - T2/R1(51,38)b]; C/4 - [T1/R1(57,41)a - T2/R1(47,98)b]; C/6 - [T1/R1(51,72)a - T2/R1(43,94)b]; SS/2 - [T1/R1(55,05)a - T2/R1(42,36)b]; SS/4 - [T1/R1(46,29)a - T2/R1(40,21)b]; SS/6 - [T1/R1(46,12)a - T2/R1(44,09)b]; PA/2 - [T1/R1(55,96)a - T2/R1(42,93)b]; PA/4 - [T1/R1(50,32)a - T2/R1(39,07)b]; PA/6 - [T1/R1(46,05)a - T2/R1(36,34)b]; TU/2 - [T1/R1(48,69)a - T2/R1(37,79)b]; TU/4 - [T1/R1(41,13)a - T2/R1(24,15)b]; TU/6 - [T1/R1(42,41)a - T2/R1(22,36)b].
A estocagem por 6 meses reduziu significativamente a dureza das RC independentemente das TF.
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Avaliação por meio de microscopia eletrônica de varredura do esmalte dental humano submetido ao tratamento clareador
MIRANDA, C. B.*, PAGANI, C., BENETTI, A. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: carolinabaptistamiranda@hotmail.com
Este estudo avaliou, através de microscopia eletrônica de varredura, o esmalte dental humano submetido ao tratamento clareador com dois agentes clareadores de consultório (Opalescence X-tra - peróxido de hidrogênio a 35% e Opalescence Quick - peróxido de carbamida a 35%). Para tanto, foram utilizados 20 molares, recém-extraídos por motivos ortodônticos, os quais foram aleatoriamente divididos em 4 grupos de 5 amostras cada, como segue: G1- grupo controle; G2- exposição ao peróxido de carbamida a 35% durante 30 minutos; G3- exposição ao peróxido de carbamida a 35% durante 2 horas e G4- exposição ao peróxido de hidrogênio 35% fotoativado. Após 24 horas da realização do clareamento, todos os espécimes foram desidratados em uma série ascendente de etanol e foram deixados secar em temperatura ambiente. Todas as amostras foram observadas em microscópio eletrônico de varredura, utilizando aumentos de 500 X, 2.000 X e 5.000 X. Os resultados mostraram alterações na morfologia de superfície do esmalte nos grupos clareados tanto com o peróxido de carbamida a 35% quanto com o peróxido de hidrogênio a 35%. Foram observados aspectos como aumento na porosidade, precipitação do esmalte, caracterizando um processo erosivo, áreas de destruição e erosão, com formação de crateras.
Concluiu-se que os agentes clareadores avaliados apresentaram alterações na morfologia de superfície do esmalte, embora estes efeitos não tenham sido uniformemente distribuídos, acometendo os dentes com diferentes intensidades.
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Efeito do laser de diodo sobre a superfície radicular – análise térmica
THEODORO, L. H., ZEZELL, D. M., HAYPEK, P.*, BACHMANN, L., SAMPAIO, J. E. C., EDUARDO, C. P.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: patihaypek@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a elevação térmica na câmara pulpar durante a irradiação da superfície radicular com laser de diodo. Utilizaram-se doze dentes unirradiculares, irradiados nas superfícies mesial e distal com laser de diodo (808 nm, fibra de 400 m, 30 s) nos modos de irradiação contínuo e interrompido (10 Hz). Para estabelecer a potência sem dano térmico excessivo na câmara pulpar, avaliou-se a dependência da temperatura com a potência aplicada entre 0,4 W e 2,2 W, através da irradiação das superfícies radiculares de dois dentes. A temperatura intrapulpar foi monitorada por um termopar (tipo T). Dois parâmetros de irradiação foram selecionados no modo interrompido que não promoveram aumentos indesejáveis na temperatura pulpar. Dez dentes foram irradiados na superfície mesial (Grupo A - 0,9 W) e na distal (Grupo B - 1,08 W). Os resultados demonstraram que a temperatura (T) pulpar durante a irradiação laser está relacionada com a potência (P), sendo T = –0,4 + 3,7 P para a irradiação no modo continuo e T = –0,2 + 2 P no modo interrompido. A variação térmica média durante a irradiação foi de 3,4  0,4ºC no grupo A e de 4,0  1,0ºC no grupo B.
O modo de emissão e a potência influenciam na variação da temperatura intrapulpar. O modo de emissão interrompido promove menores danos térmicos que o modo de irradiação contínuo; a irradiação com laser diodo nos potências de 0,9 e 1,08 W em superfície radicular, não induzem aumentos indesejáveis da temperatura pulpar dentro dos parâmetros estabelecidos neste estudo. (Apoio: CLA-IPEN, LELO-FOUSP, CAPES, FAPESP, PROCAD.)
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Efeito da irradiação com laser de diodo (808 nm) desfocado sobre a proliferação de fibroblastos de gengiva humana
EDUARDO, F. P.*, HAYPEK, P., ZEZELL, D. M., EDUARDO, C. P., MARQUES, M. M.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: fedepaula@hotmail.com
O laser de diodo apresenta algumas vantagens sobre outros lasers cirúrgicos. Os equipamentos além de mais compactos, graças a tecnologia dos semicondutores, podem também ser usados em baixa intensidade. O objetivo deste estudo foi analisar a possibilidade do efeito biomodulador do laser de diodo sobre fibroblastos de gengiva humana. O cultivo celular foi obtido a partir de linhagem celular de fibroblastos de gengiva humana (LMF). O laser utilizado foi um diodo de GaAlAs, com comprimento de onda de 808 nm. A irradiação desfocada foi realizada através de uma fibra óptica de 400 μm, em modo contínuo de operação. O experimento foi realizado em triplicata (Grupo 1: células irradiadas com 3 J/cm2; Grupo II: células irradiadas com 4 J/cm2 e Grupo III: grupo controle). As curvas de crescimento obtidas mostraram proliferação celular em todos os grupos experimentais. O número de células nos grupos tratados com laser foram significativamente maiores que as do grupo controle, sendo que o grupo II mostrou maior proliferação que o grupo I.
O laser de diodo usado em modo desfocado em baixa intensidade apresentou efeitos bioestimulantes sobre crescimento de células de fibroblastos de gengiva humana.
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Avaliação da microinfiltração e microtração de restaurações de resina composta submetidas ou não à ciclagem térmica
CAVALCANTE, L. M. A.*, SILVA, L. S., BEDRAN-DE-CASTRO, A. K. B., PIMENTA, L. A. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lara_cavalcante@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a microinfiltração e a resistência de união à dentina, através do teste de microtração, em restaurações classe II usando dois sistemas adesivos – o autocondicionante Clearfil SE Bond/Kuraray (SE) e o frasco único Single Bond/3M-ESPE (SB) – submetidas (C) ou não à ciclagem térmica (NC). Foram preparadas 200 cavidades tipo “slot” vertical em incisivos bovinos, divididas em 4 grupos: G1: SB/NC; G2: SB/C; G3: SE/NC; G4: SE/C. Após restaurados, os G1 e G3, foram imersos em solução corante e os dentes levados à cortadeira metalográfica sendo as restaurações seccionadas no sentido V-L em fatias de 0,7 a 0,8 mm. Essas secções foram primeiramente avaliadas quanto a penetração de corante e em seguidas submetidas ao teste de microtração (área adesiva: 1 mm2) confeccionando espécimes em forma de “hourglass”. Para os G2 e G4, as amostras foram submetidas à 2.000 ciclos térmicos (5-55ºC) e então sofreram os mesmos procedimentos descritos para os G1 e G3. Quanto a microinfilitração, os resultados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05), não demonstrando diferença estatiscamente significante entre os grupos. Os dados de microtração (MPa) foram submetidos ao teste ANOVA 2 fatores e Tukey (p < 0,05): G1: 18,80a; G2: 19,78a; G3: 13,29c; G4: 6,23b.
Independentemente da ciclagem térmica, os dois adesivos apresentaram mesma permissibilidade de microinfiltração. O desafio térmico, porém, influenciou negativamente na força de adesão do autocondicionante SE, entretanto não interferiu nos valores do SB.
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Efeito do tempo e tipo de condicionamento ácido na rugosidade e resistência de união ao esmalte dental
AGUIAR, F. H. B.*, REIS, A. F., LOVADINO, J. R., GIANNINI, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: flaguiar1@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a rugosidade superficial (Ra) do esmalte após condicionamento com “primer” ácido e/ou H3PO4, a resistência de união (RU) de dois adesivos (Single Bond, SB e Clearfil SE Bond, CF) aplicados sobre estas superfícies, e a correlação entre Ra e RU. Blocos de esmalte foram polidos com lixas abrasivas e pastas de diamante. O Ra inicial foi analisado e, em seguida, as superfícies foram condicionadas de acordo com os grupos experimentais (n = 5): I- 15 s H3PO4 35%; II- 60 s H3PO4 35%; III- 20 s “primer” CF; IV- 60 s “primer” CF; V- 15 s H3PO4 + 20 s “primer” CF. O Ra foi novamente aferido, e aplicou-se o adesivo SB para os grupos I e II e CF para III, IV e V. Em seguida, foi construído um bloco de compósito e os espécimes foram verticalmente seccionados em fatias de 0,8 mm. Cada fatia teve sua área de secção transversal reduzida para 0,8 mm2. Os espécimes foram testados através do teste de microtração (0,5 mm/min). Os resultados foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey, que mostraram haver uma diferença significativa entre o Ra inicial e final para todos os grupos, sendo que os grupos III e IV apresentaram Ra significativamente inferior. Os maiores valores de RU foram verificados para os grupos I e V, os quais foram significativamente maiores que II e III. O grupo IV apresentou valores intermediários de RU. Houve correlação positiva entre Ra e RU. 
Em superfícies polidas de esmalte, a maior rugosidade causada pelo condicionamento com H3PO4 determinou maiores valores de RU, independente do tempo de condicionamento. (Apoio: FAPESP #01-13034-3.)
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Análise da morfologia dos macrófagos tratados com Carisolv
PONTES, M. M. A.*, CASTRO, C. M. M. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: marcospontes@yahoo.com.br
Um novo sistema de remoção químico-mecânico da dentina cariada, Carisolv, tem sido alvo de muitas pesquisas clínicas e laboratoriais. O objetivo desta pesquisa foi avaliar in vitro a morfologia celular, observando a influência da concentração e do tempo sobre os parâmetros morfológicos dos macrófagos tratados ou não com o Carisolv. Os macrófagos (M) foram obtidos após centrifugação do lavado peritoneal de ratos machos Wistar. O produto foi diluído em RPMI na proporção de 1:10, 1:100 e 1:1.000 antes da sua utilização em cada experimento e teve como grupo controle apenas RPMI. As alterações morfológicas foram avaliadas após a incubação das células, tratadas ou não com o produto, em atmosfera úmida à 37C com 5% de CO2, por um tempo de 30 minutos. Os resultados obtidos através do teste qui-quadrado de homogeneidade apontaram alterações morfológicas nas células tratadas com o Carisolv, apenas na diluição de 1:10 (p  0,001).
Pode-se concluir que alterações morfológicas são possíveis de ocorrer na dependência da concentração do produto nas células tratadas. Assim, o Carisolv pode ser considerado um produto potencialmente citotóxico.
Pc262
Estudo da microdureza e profundidade de polimerização de resina composta utilizando laser de argônio e luz halógena
RODE, K. M.*, LLORET, P. R., TURBINO, M. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: k_rode@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi estudar a polimerização de duas resinas compostas com o uso da luz halógena e o laser de argônio AccuCure 3000. Para isso foi analisado a microdureza Vickers de 180 amostras nos 3 primeiros milímetros de profundidade, sendo que as resinas foram polimerizadas, em uma matriz preta, em 3 incrementos de 1 mm cada ou em um incremento único de 3 mm. A polimerização com o laser foi por 10, 20 e 30 segundos com uma potência de 150 mW para a resina Z250 e de 200 mW para A110, seguindo as instruções do fabricante. Com a luz halógena a A110 foi polimerizada por 40 segundos e a Z250 por 20 e 40 segundos. Foi feita a análise estatística (p < 0,01), verificando que em relação à microdureza em profundidade para a resina Z250, o laser por 30 segundos e a luz halógena por 40 segundos foram os melhores resultados, seguidos do laser e luz halógena por 20 segundos cada e, com a menor microdureza, o laser por 10 segundos. Para a resina composta A110, a luz halógena por 40 segundos foi superior ao laser por 30 segundos, seguidos em ordem decrescente pelo laser por 20 segundos e depois pelo laser por 10 segundos.
E verificou-se que microdureza diminuiu com o aumento da profundidade para ambas as resinas estudadas. Avaliando-se a qualidade de polimerização, a resina Z250 atingiu um grau satisfatório de polimerização no primeiro e no segundo milímetro com luz halógena por 20 ou 40 segundos, e apenas no primeiro milímetro com o laser por 30 segundos. Já a resina A110 só atingiu grau satisfatório de polimerização com a luz halógena por 40 segundos no primeiro milímetro. (Apoio: FAPESP - 99/11408-1.)
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Influência da polimerização com energia de microondas na resistência flexural de quatro compósitos fotopolimerizáveis
ZARRANZ, L.*, DUARTE, P. B., PAES, T. T. B., SANTOS, G. O., SILVA, E. M.
Odontotécnica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: laila@ap.microlink.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da polimerização complementar com energia de microondas na resistência flexural dos compósitos fotopolimerizáveis Charisma (Heraeus Kulzer); Solitaire 2 (Heraeus Kulzer); Filtek P60 (3M do Brasil) e Admira (Voco). Foram confeccionados 20 corpos-de-prova para cada compósito utilizando uma matriz de metal pré-fabricada com 10 mm de comprimento, 1 mm de espessura e 2 mm de largura. Os materiais foram incluídos em incremento único, fotopolimerizados por 40 segundos com intensidade de 500 mW/cm2 por ambos os lados da matriz. Metade dos espécimes foi submetido à polimerização complementar com energia de microondas (450 W/3 min). A resistência flexural foi mensurada pelo método de três pontos, em máquina de ensaios Emic modelo DL 10000, com velocidade de 0,5 mm/min. Os valores originais foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey. As médias amostrais foram (MPa): compósitos: Charisma: 201,71; Admira: 242,79; Filtek P60: 264,61; Solitaire 2: 257,39 (p < 0,01) e Método de polimerização: controle: 236,63 e microondas: 246,61.
Concluiu-se que a polimerização complementar com energia de microondas não influenciou os valores de resistência flexural e que os compósitos Solitaire 2 e Filtek P60 apresentam comportamento semelhante e superior aos compósitos Admira e Charisma.
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Verificação da perda quantitativa de massa dental humana com o uso do clareador a base de peróxido de carbamida a 10%
ADACHI, E. M.*, YOUSSEF, M. N., SAIKI, M., ADACHI, L. K., CAMPOS, T. N.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: adachi.cd@uol.com.br
O objetivo foi verificar a perda quantitativa de massa dental humana com o uso do agente clareador a base de peróxido de carbamida a 10%. Foi utilizado o método radiométrico, que consiste na medida do 32P do esmalte e dentina, transferidos para o material clareador aplicado. Na irradiação com nêutrons do reator nuclear, o 31P da hidroxiapatita do esmalte e dentina ativa-se, formando o 32P (radioativo). Utilizou-se também a análise por ativação com nêutrons, para determinar a concentração de fósforo nas amostras de esmalte e dentina de cada elemento dental, e, para determinar a quantidade de fósforo que é perdido após as operações de clareamento. Dezesseis amostras dentais (8 de esmalte e 8 de dentina), cortadas em tamanhos predeterminados, foram tornadas radioativas e receberam trinta aplicações de duas horas do clareador. O material utilizado no clareamento foi o Opalescence 10% (Ultradente Products, Inc., EUA). Pelos resultados obtidos, verificou-se que existe perda de massa dental com a utilização do gel clareador a base de peróxido de carbamida a 10%. A média da perda de massa foi de 15,05  5,56 mg/mm2 para o esmalte e de 85,46  40 mg/mm2 para a dentina após 30 aplicações do clareador, sendo os resultados submetidos a análise estatística (ANOVA,  = 5%).
Concluiu-se que existe diferença estatística entre a perda de massa dental de esmalte e dentina humana, com o uso do agente clareador a base de peróxido de carbamida a 10%.
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Resistência adesiva de uma resina composta à dentina – influência da variação da distância focal do laser Er:YAG
BORSATTO, M. C.*, CORONA, S. A. M., ATOUI, J. A., CHIMELLO, D. T., PÉCORA, J. D., DIBB, R. G. P.
Clínica InfantiL, Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: borsatto@forp.usp.br
O objetivo deste estudo foi analisar in vitro a influência da variação da distância focal do laser Er:YAG na resitência à tração da dentina com resina composta. Foram utilizados 60 superfícies vestibulares e linguais em dentina obtidas de terceiros molares mantidos em solução de azida de sódio a 0,4%, planificados e divididos em 6 grupos. O grupo controle foi condicionado com ácido fosfórico a 37% (CA). Nos grupos nos quais o laser foi utilizado, o tratamento da superfície dentinária foi realizado por irradiação com laser de Er:YAG (80 mJ/2 Hs), variando-se a distância focal do laser (11, 12, 14, 16 e 17 mm), seguido por condicionamento ácido. O sistema resinoso Single Bond/ Filtek Z250 (3M) foi empregado na confecção dos corpos-de-prova. Os testes de resistência à tração foram realizados por uma máquina de ensaio universal (EMIC) com célula de carga de 50 kgf e velocidade de 05 mm/min. As médias em MPa foram: CA: 18,03 ( 2,09); 11 mm: 9,92 ( 3,34); 12 mm: 9,49 ( 2,29); 14 mm: 10,99 ( 3,45); 16 mm: 10,56 ( 1,93) e 17 mm: 17,05( 2,31). Observou-se que a aplicação do laser de Er: YAG no modo desfocado (17 mm), associado ao condicionamento ácido foi similar ao grupo controle.
Concluiu-se que a irradiação com o laser de Er: YAG no modo focado (11 mm) e desfocado (12, 14 e 16 mm) associado com o condicionamento ácido, produziu os mais baixos valores de adesão à dentina.
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Análise da distribuição de temperaturas em restaurações estéticas indiretas sob o efeito de variações térmicas
MOREIRA, V. S.*, CORNACCHIA, T., FONSECA, M. T., LAS CASAS, E. B., ANDRADE, R. M., CIMINI JUNIOR, C. A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: vsmor@yahoo.com.br
Este trabalho teve como objetivo comparar o trânsito de calor em restaurações estéticas indiretas com cobertura de cúspide em um segundo molar inferior submetido às variações de temperatura correspondentes à ingestão de alimentos frios e quentes (4C e 73C). Os materiais estéticos avaliados foram cerâmica (VitadurAlpha - Vita) e resina composta indireta (Sinfony - ESPE), ambas fixadas com cimento resinoso (Bisfil - Bisco). Análises pelo método dos elementos finitos usando modelos tridimensionais foram conduzidas para determinar a distribuição de temperaturas resultante dessas duas variações térmicas nas seguintes situações: dente hígido, dente com restauração cerâmica e dente com restauração de resina composta indireta. Também foram realizadas medidas in vitro das três situações para comparação dos resultados. O dente foi inicialmente considerado com uma temperatura uniforme no valor da temperatura ambiente durante as medidas in vitro. As temperaturas de 4ºC (água gelada) e 73ºC (café quente) foram aplicadas na superfície oclusal do dente por 2 minutos. Com exceção da superfície oclusal, todas as superfícies externas tiveram suas temperaturas estabelecidas como constantes em 34ºC durante o experimento no modelo numérico.
Os resultados obtidos, tanto pela análise em elementos finitos como pelas medidas de laboratório, sugerem que o comportamento da restauração cerâmica foi um pouco mais condutor que o do dente hígido, e que a restauração de resina composta indireta apresentou-se como material mais isolante termicamente dentre os três analisados. (Apoio: FAPEMIG.)
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Liga de Ni-Cr: diferentes tratamentos da superfície, relacionados com a resistência ao cisalhamento da resina composta
ALMEIDA JÚNIOR, L. R.*, FERREIRA, S. A., MUCHA, J. N., GOUVÊA, C. V. D., GUIMARÃES, V. O., GOUVÊA, M. V.
Odontotécnica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: levalmeidajr@bol.com.br
Objetivou-se comparar a resistência ao cisalhamento de um compósito aplicado a superfície de uma liga de Ni-Cr (Vera Bond), submetida a diferentes tratamentos. Através de cilindros de PVC de 6 cm de altura, 4 cm de diâmetro incluiu-se as peças metálicas com gesso Herostone. Padronizou-se as superfícies metálicas em 5 cm altura, 3 cm largura, 1,5 cm espessura e fixadas em um ângulo de 90 com a base do cilindro. Utilizou-se 40 superfícies de Ni-Cr, divididas em 4 grupos. Grupo I: jato de óxido de alumina + compósito; Grupo II: jato de óxido de alumina + “primer” + compósito; Grupo III: broca diamantada + “primer” + compósito; Grupo IV: broca diamantada + jato de óxido de alumina + “primer” + compósito. Adaptou-se a superfície preparada um elo de borracha de 2 mm de diâmetro por 2,5 mm de espessura, preenchendo-se seu interior com compósito. O fotopolimerizador foi o Curing Light 2500 e o compósito o Natural Flow e as espécimes foram armazenadas em água a 37C e submetidas a cisalhamento através da máquina Instron, com carga de 50 kg e velocidade de 0,5 mm/min. As variáveis foram analisadas através da ANOVA, com aplicação do teste F de Snedecor para comparações de resistência, nos quatro grupos formados. Em uma avaliação das médias obtidas para a resistência, pode-se verificar: Grupo 1 = 250,7 kgf/cm2, Grupo 2 = 281,7 kgf/cm2, Grupo 3 = 98,0 kgf/cm2, Grupo IV = 421,7 kgf/cm2, sendo que a maior força foi para o Grupo IV.
Concluiu-se que o preparo de superfícies metálicas de Ni-Cr que apresentou a maior resistência de colagem de compósito foi: broca diamantada + jato de óxido de alumina + “primer” + compósito.
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Influência da camada híbrida na resistência à microtração de 2 sistemas adesivos após 1 ano de armazenamento em água
CASTELLO, R. R.*, OLIVEIRA, L. V., SOEIRO, C. R. M., PEREIRA, G. D. S., PAULILLO, L. A. M. S.
Mestrado - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: rrcdentista@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da desproteinização da dentina na resistência à microtração (TBS) para os adesivos Prime & Bond2.1 e Prime & BondNT após armazenamento. 32 discos com aproximadamente 3 mm de espessura foram obtidos da dentina de terceiros molares humanos. Os dentes foram divididos em 8 grupos (n = 4). Em G1a e G1a’ Prime & Bond 2.1 foi aplicado de acordo com instruções do fabricante. Em G1b e G1b’ o mesmo sistema foi aplicado nas superfícies tratadas previamente com NaOCl 10% por 60 s. Em G2a e G2a’ Prime & Bond NT foi aplicado na superfície dentinária de acordo com instruções do fabricante. Em G2b e G2b’ o mesmo sistema foi aplicado nas superfícies tratadas previamente com NaOCl 10% por 60 s. Coroas com 8 mm de altura foram construídas nas superfícies com o compósito TPH Spectrum. Após 24 h (G1a, G1b, G2a e G2b) e 1 ano (G1a’, G1b’, G2a’ e G2b’) imersos em água destilada, os espécimes foram submetidos ao TBS. ANOVA detectou diferenças estatísticas entre os grupos. Os resultados, em MPa, foram: G1a - 33,2 Aaa; G1a’ - 27,6 Abb; G1b - 30,5 Aaa; G1b’ - 28,8 Aaa; G2a - 26,5 Baa; G2a’ - 16,8 Bab; G2b - 20,1 Bba; G2b’ - 14,0 Bbb.
Conclui-se que o PB2.1 não foi influenciado pela remoção do colágeno, obtendo maiores médias de TBS do que PBNT tanto nos grupos controle quanto nos grupos tratados. Contudo, seus valores de adesão decresceram significativamente após 1 ano de armazenamento em água quando a desproteinização não foi realizada. Já a remoção do colágeno e o armazenamento por 1 ano em água destilada causaram um decréscimo significativo dos valores de resistência adesiva para PBNT.
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Avaliação in vitro do efeito de métodos de fotopolimerização na microinfiltração marginal em restaurações de compósitos
ANDRADE, A. K. M.*, LAUAR, S., CARVALHO, R. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: kamandrade@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o efeito de dois métodos de fotopolimerização – o convencional e o com baixa intensidade de luz inicial – na microinfiltração marginal em cavidades de classe V, com margem localizada em esmalte e em cemento/dentina, restauradas com resina composta. Foram utilizados 30 pré-molares humanos hígidos, extraídos por razões terapêuticas. Cavidades de classe V foram confeccionadas nas superfícies vestibular e palatina/lingual. As amostras foram divididas em dois grupos de 15 dentes cada um, totalizando 30 cavidades por cada grupo e restauradas com resina composta Filtek A110 (3M). A fotopolimerização foi realizada no grupo 1 de forma convencional e no grupo 2 com baixa intensidade de luz inicial. As amostras foram armazenadas numa solução de azul de metileno a 2% em água destilada por 24 horas. A microinfiltração foi analisada através do microscópio estereoscópico (MST 131 - Warsawa, Budapest) com 25 vezes de aumento, por dois avaliadores, em consenso. A análise estatística evidenciou que a microinfiltração entre os dois métodos apresentou diferença estatisticamente significativa (p = 0,004; p = 0,001) entre a fotopolimerização convencional e a com baixa intensidade de luz inicial, a favor desta última, independentemente da localização da margem do preparo cavitário.
Conclui-se que o método de fotopolimerização com baixa intensidade de luz inicial é mais eficaz em minimizar a microinfiltração marginal do que o convencional, independentemente da localização da margem do preparo cavitário.
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Efeito dos agentes clareadores caseiros a base de peróxido de hidrogênio na dureza do esmalte
FERREIRA, I. A.*, LOPES, G. C., ARAÚJO, É., VIEIRA, L. C. C.
Odontolodogia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: isanaalvares@hotmail.com
Objetivou-se examinar o efeito de 4 agentes clareadores caseiros a base de peróxido de hidrogênio na microdureza (MD) do esmalte. Quinze molares humanos foram seccionados. As superfícies livres (V e L) foram incluídas, e os espécimes foram polidos até a lixa 600 e aleatoriamente divididos em 5 grupos (n = 6) de acordo com o agente clareador: peróxido de hidrogênio a 4,5%, Perfecta (Per - Premier); peróxido de hidrogênio a 5,5%, DayWhite (DW5 - Discus Dental); peróxido de hidrogênio a 7,5%, DayWhite (DW7 - Discus Dental); sistema de tiras de polietileno contendo peróxido de hidrogênio a 5,3%, Whitestrips (Whi - Procter & Gamble). O gel de peróxido de carbamida a 10%, Opalescence (Opa - Ultradent) foi usado como controle. Para referência, seis endentações (Vickers, 100 g por 30 s), foram feitas sobre cada superfície antes do clareamento (AC). O procedimento clareador foi realizado conforme especificações do fabricante. Depois do período de clareamento, os espécimes eram lavados e mantidos em saliva artificial. Depois de 2 semanas (DC), seis endentações foram feitas da mesma forma. Um teste t (p < 0,05) comparou a dureza d esmalte antes e após cada regime de clareamento. Resultados: MD  DP: Per.AC = 316,1 ( 34), Per.DC = 323,8 ( 38); DW5.AC = 324,6 ( 35), DW5. DC = 350,8 ( 42); DW7.AC = 325,7 ( 42), DW7.DC = 331,3 ( 45); Whi.AC = 332,2 ( 25), Whi.DC = 340,1 ( 27); Opa.AsC = 332,1 ( 33), Opa.DC = 331,4 ( 34). Nenhum dos cinco agentes clareadores caseiros reduziu a MD do esmalte.
Todos os agentes clareadores avaliados neste estudo não mostraram nenhum efeito adverso sobre a MD do esmalte.
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Lesões cariosas oclusais: diagnóstico e determinação do plano de tratamento
VALERA, F. B.*, VALERA, R. C., PERCINOTO, C.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: f_valera@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar, comparativamente, a efetividade dos métodos de inspeção visual (IV), radiografia interproximal (RXI) e fluorescência a laser (L), no diagnóstico de lesões cariosas oclusais, e nos planos de tratamento para estas superfícies. Utilizou-se 72 dentes humanos extraídos. Os exames de diagnóstico e as decisões de tratamento foram realizados por três examinadores devidamente calibrados. Após os exames, os dentes foram seccionados e avaliados imagenologicamente para a determinação do padrão-ouro. Em relação aos exames de diagnóstico, os resultados mostraram em média, para L, IV e RXI, respectivamente, uma sensibilidade de 59%/64%/15%, uma especificidade de 96%/96%/89%, valores preditivos positivo (99%/99%/89%) e negativo (32%/38%/17%), e área sob a curva ROC de 0,778/0,804/0,518. Os valores médios para sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, e área sob a curva ROC, em relação ao plano de tratamento determinado, foram respectivamente de 44%/100%/100%/77%/0,741 para IV, 49%/98%/93%/78%/0,736 para IV + L, 49%/99%/97%/78%/0,741 para IV + RXI, 56%/98%/94%/80%/0,771 para IV + L + RXI, 33%/100%/100%/73%/0,667 para L, 12%/98%/78%/67%/0,552 para RXI e 51%/97%/91%/78%/0,740 para L + RXI.
A inspeção visual e o L são os métodos mais indicados, dentre os estudados, no diagnóstico de lesões cariosas oclusais. Em relação à determinação de planos de tratamento, concluiu-se que o RXI e o L quando empregados individualmente, apresentaram menor eficiência na determinação de planos de tratamento para os sítios oclusais.
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Influência de metodologias estatísticas no fator de estudo de microtração
ARIAS, V. G.*, PIMENTA, L. A. F., SOEIRO, C. R. M., AMBROSANO, G. M. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: vanessagallego@yahoo.com
O teste de microtração tem sido utilizado para avaliar a resistência adesiva, empregando fatias ou palitos da restauração. O valor de cada fatia tem sido considerado como a unidade experimental (n). Entretanto, a Estatística considera que essas fatias são repetições dentro do dente (unidade experimental). O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados de diferentes metodologias estatísticas empregadas, quando se considera como unidade experimental, o dente ou a fatia. O experimento constituiu-se de 300 dentes com 20 grupos, sendo dois controles. Foram utilizados 2 sistemas adesivos, 3 concentrações de NaOCl em 3 tempos de aplicação, sendo dois grupos não-tratados com a substância (controles). Foi obtido 4 fatias por dente, sendo aplicada a análise ANOVA em esquema fatorial 2 x 3 x 3, com dois tratamentos adicionais, o teste de Tukey e Dunnett. Os resultados demonstraram que para o experimento que considerou o dente como unidade experimental (n = 15) não houve diferença estatística entre os grupos tratado/controle. Já para a variável tempo de aplicação houve diferenças estatística significante (p = 0,003). Quando as fatias foram consideradas como unidades experimentais (n = 1.200), utilizando-se os mesmos valores, os resultados demonstraram que houve diferença estatística significante entre um dos grupos tratados com os controles (p < 0,05), significância na variável tempo (p < 0,0001), e interação entre adesivo versus tempo (p = 0,027) e concentração versus tempo (p = 0,002).
Concluiu-se que os resultados variam em função da unidade experimental (n), sendo mais adequado considerar o dente como n
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Avaliação da profundidade de polimerização de uma resina composta utilizando-se dois aparelhos fotopolimerizadores
SEIXAS, L. C.*, FERREIRA, K. C., NASCIMENTO, T. N.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: lecaliento@hotmail.com
O presente estudo avaliou a profundidade de polimerização da resina composta Filtek A110 (3M/ESPE) por meio do teste de microdureza em função dos aparelhos fotopolimerizadores: XL3000 (3M/ESPE) e Ultraled (Dabi Atlante). Foram confeccionados 10 corpos-de-prova, utilizando uma matriz de polipropileno preta, em forma de hemicilindro com 5 mm (profundidade) x 2 mm (raio). A resina foi inserida em um único incremento e após a polimerização, foi feita a medida de microdureza Vickers (HMV-2 Shimadzu, Japão; 50 g/30 s) imediatamente e após 24 horas, na superfície e nas profundidades de 0,5, 1,0 e 1,5 mm, sendo realizadas 3 medidas em cada área. Os espécimes foram armazenados em água destilada à 37C em estufa. A análise de variância e o teste de Tukey mostraram não haver diferença estatística entre os valores de microdureza da superfície (29,36) e da profundidade de 0,5 mm (28,41) apresentando ambas maiores valores quando comparados com as demais profundidades (1 mm = 23,84; 1,5 mm = 20,24). O aparelho XL3000 (28,27) foi o que proporcionou maiores valores de microdureza, quando comparado com o Ultraled (22,66). Com relação ao tempo, os melhores resultados foram dados pelo aparelho XL3000 no período de 24 h (29,63) (i = 26,60), sendo que para o Ultraled não houve diferença estatística entre os valores de microdureza dos períodos avaliados (i = 22,96; 24 h = 22,35).
Pode-se concluir que os valores de microdureza da superficie e da profundidade de 0,5 mm foram maiores que nas profundidades de 1,0 e 1,5 mm, e que o aparelho fotopolimerizador XL3000 proporcionou melhores resultados que o Ultraled.
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Influência do preparo do substrato dentinário sobre a resistência de união
MARINHO, V. A.*, MATOS, A. B.
Dentística - UNIVERSIDADE DE ALFENAS. E-mail: vitor-marinho@uol.com.br
Este trabalho objetiva avaliar a influência do preparo do substrato dentinário (lixa, laser de Er:YAG e abrasão a ar) sobre a resistência de união dos sistemas adesivos Single Bond (SB) e Clearfil SE Bond (SE). Foram utilizados dentes bovinos desgastados em sua face vestibular para remoção do esmalte até a exposição da dentina superficial, padronizando-se a camada de esfregaço através do uso de uma lixa de granulação 400. Noventa dentes foram usados, divididos aleatoriamente em 6 grupos (n = 15), como segue: G1 - lixa 600 + SB; G2 - lixa 600 + SE; G3 - laser Er:YAG + SB; G4 - laser Er:YAG + SE; G5 - abrasão a ar + SB; G6 - abrasão a ar + SE. A resina Z250 foi usada para construir os corpos-de-prova armazenados por 24 horas e submetidos à tração em máquina de ensaios universal a uma velocidade constante de 0,5 mm/min. Os resultados obtidos foram estatisticamente por ANOVA e Tukey. Resultados: G1 = 24,88 5,53; G2 = 18,24  5,45; G3 = 5,303  2,716; G4 = 6,715  1,649; G5 = 19,59  5,52; G6 = 13,49  6,11, com diferença estatisticamente significativa entre os grupos experimentais. Observou-se haver diferença estatisticamente significante (5%) para ambos os fatores de variação testados (preparo e adesivo).
O preparo do substrato dentinário foi capaz de influenciar a resistência adesiva com maior resistência para os corpos-de-prova preparados com lixa, seguidos de abrasão a ar e, por último, laser de Er:YAG.
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Avaliação da resistência de união de adesivos de frasco único à base de etanol em 120 dias de manipulação diária
BELTRÃO, M. C. G.*, PROVENZI, F., TRÁPAGA, K.
Clínico - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA. E-mail: disbeltrao@uol.com.br
A acetona e o etanol na composição química dos adesivos tornaram-se um problema frente ao fator evaporação. A proposta deste estudo foi avaliar a resistência de união à tração à dentina dos sistemas adesivos Single Bond (3M) e Excite (Vivadent) durante 120 dias de manipulação diária. Foram selecionados noventa terceiros molares humanos inclusos e divididos aleatoriamente em 15 dentes para cada adesivo e para cada período de teste: inicial (frasco aberto pela primeira vez), 60 dias e 120 dias. Entre os períodos de teste os frascos foram abertos diariamente durante 5 minutos. Os adesivos foram aplicados em superfície dentinária plana, seguindo as instruções do fabricante. Os cones de resina composta Z100 (3M) e Tetric Ceram (Vivadent) foram construídos sobre o adesivo da mesma marca comercial. As amostras foram armazenadas em soro fisiológico a 37C por 24 horas e submetidas ao teste de tração em uma máquina de ensaio universal Emic DL-2000 com velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de Tukey (p = 0,01). Para o Single Bond, o período de 60 dias (22,99 MPa) foi estatisticamente superior ao inicial (18,32 MPa), não havendo diferença do 120 (22,33 MPa) com o inicial e 60 dias. Para o Excite a resistência de união inicial (21,01 MPa) não diferiu estatisticamente aos 60 (23,13 MPa) e 120 dias (18,02 MPa), sendo 60 dias estatisticamente superior aos 120 dias.
A resistência de união à tração dos sistemas adesivos baseados em etanol não sofreu a influência da manipulação diária entre o período inicial e o de 120 dias.
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Estudo morfológico da superfície dentinária após emprego de diferentes tratamentos
TEIXEIRA, S. C.*, ARAÚJO, M. A. M., TORRES, C. R. G., DEMETRESCU, D. E.
Odontologia Social e Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: lf_odonto@directnet.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a morfologia da superfície dentinária, em MEV, comparando o emprego do instrumento rotatório e laser de Er:YAG e o efeito do condicionamento ácido e adesivo autocondicionante sobre essas superfícies. Foram utilizados 6 discos de dentina bovina (1 mm de espessura), divididos aleatoriamente em 2 grupos que receberam preparo de superfície com ponta diamantada (1092 KG) ou laser de Er:YAG com 400 mJ e 4 Hz. Para cada tipo de preparo foram avaliados os efeitos do tratamento de superfície com ácido a 37% ou adesivo autocondicionante sem polimerização para posterior remoção e avaliação da superfície. As amostras foram tratadas segundo a metodologia de Perdigão et al. (1995). Em seguida as amostras foram submetidas à evaporação de ouro e avaliação em MEV. Observou-se que a ponta diamantada produziu a obliteração dos túbulos dentinários; o laser promove ablação superficial e abertura de túbulos dentinários, ponta diamantada + adesivo autocondicionante manteve “smear plugs”; laser + adesivo autocondicionante manteve a dentina peritubular e aumentou a porosidade; ponta diamantada + ácido e laser + ácido resultaram na exposição da rede colágena e dissolução da dentina peritubular.
Pode-se concluir que o uso do laser Er:YAG abriu os túbulos dentinários enquanto a ponta diamantada os obliterou, o efeito do condicionamento ácido em ambas superfícies foi semelhante; o adesivo autocondicionante + ponta diamantada não abriu os túbulos dentinários e o adesivo autocondicionante + laser aumentou a porosidade superficial.
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Acompanhamento clínico longitudinal de clareamento caseiro usando gel industrializado e manipulado em drogaria
SOARES, C. J., CARLO, H. L.*, FONSECA, R. B., QUAGLIATTO, P. S., SOARES, P. V., NASCIMENTO, F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: hugo@umuarama.ufu.br
Este trabalho tem por objetivo realizar acompanhamento clínico longitudinal de pacientes submetidos ao clareamento dental caseiro com peróxido de carbamida 10% industrializado e manipulado. Quarenta pacientes foram selecionados com indicação de receber clareamento caseiro e foram divididos em dois grupos: G1- peróxido de carbamida a 10% com carbopol manipulado em drogaria e G2- peróxido de carbamida a 10% com carbopol industrializado, Whiteness 10% - FGM. A análise se baseou nos seguintes parâmetros: 1) variação do grau de escurecimento dental por meio de escala Vita; 2): satisfação pessoal do paciente; 3) sensibilidade pós-operatória. Os dados obtidos foram analisados qualitativamente e mediante a atribuição de escores. A variação do grau de escurecimento pela escala Vita foram: G1: 1 nível de saturação e G2: 2 níveis de saturação. Satisfação do paciente: G1: 68%; G2: 82,7%; sensibilidade pós-operatória: G1: 25%; G2: 16%.
Pode-se concluir que os dois materiais apresentaram desempenhos diferenciados, sendo o que o gel Whiteness 10% parece apresentar resultados mais satisfatórios que os do gel manipulado.
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Efeito do reforço de resina composta na resistência à compressão de cúspides sem suporte de dentina
FERREIRA, M. C. C. G.*, ORSI, I. A.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: marlyc@francanet.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar a influência dos materiais restauradores na resistência à compressão de cúspides sem suporte de dentina e o tipo de fratura predominante. Vinte e oito pré-molares superiores incluídos em tubos de PVC receberam preparos MOD com socavamento das cúspides vestibular (V) e palatina (P) utilizando-se um dispositivo para padronização das paredes cavitárias. As restaurações foram realizadas com reforço das cúspides V e P em resina composta Z250 (3M) e restauração em amálgama Permite C (SDI) (grupo 1); com reforço de cúspides V e P e ponte em resina composta P60 (3M) unindo-as e restauração em amálgama (grupo 2); restauração em resina Z250, técnica incremental (grupo 3); e reforço de cúspides e ponte em resina P60 unindo-as e restauração em resina Z250, técnica incremental (grupo 4). Após termociclagem (500 ciclos/5-55C), foi realizado o ensaio de resistência à compressão na máquina universal de ensaios (modelo MEM-2000, Emic, São José dos Pinhais, PR, Brasil) (esfera: 5 mm de  velocidade: 0,5 mm/min). Os dados foram analisados estatisticamente e o teste empregado foi a análise de variância que não evidenciou diferença estatisticamente significante (p > 0,5) entre os grupos (grupo 1 = 183,99 kgf; grupo 2 = 152,53 kgf; grupo 3 = 182,61 kgf e grupo 4 = 155,96 kgf). A análise visual evidenciou predominância do padrão de fratura oblíquo de uma cúspide.
Dentes restaurados com amálgama ou resina composta com ou sem ponte de resina composta apresentam mesmo potencial de reforço cuspídeo com padrão de fratura oblíqua, favorável para restauração futura direta ou indireta.
Pc279
Influência do agente de união na resistência à tração de pinos de fibra de vidro
OZAKI, J.*, SIGEMORI, R. M., AMBROSANO, G. M. B., PAULILLO, L. A. M. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jansenozaki@ig.com.br
Os agentes de fixação resinosos de dupla ativação são utilizados para a fixação de pinos de fibra de vidro pré-fabricados. Entretanto, sua retenção depende da polimerização do cimento e da formação da camada híbrida no interior do canal preparado. O objetivo deste estudo foi avaliar à resistência à tração de pinos cimentados com cimento resinoso dual, Enforce (Dentsply), em diferentes níveis de acordo com o método de polimerização do sistema adesivo frasco único: fotoativado (F); químico (Q) e dupla ativação (D), e controle o cimento Panavia F (Kuraray). Foram utilizadas 40 raízes bovinas tratadas endodonticamente e cimentadas com o pino Reforpost n 3 (Ângelus) de acordo com os grupos experimentais. Prime & Bond NT - Dentsply (PB-F), Prime & Bond NT/Activator - Dentsply (PBA-D), Single Bond - 3M/ESPE (SB-F), One-Step-Bisco (OS-F) e Panavia F - Kuraray (PAN-Q). As amostras foram armazenadas em 100% de umidade relativa por 48 horas e em seguida realizado o ensaio de resistência à tração em máquina universal de ensaios - Instron 4411 à velocidade de 1,0 mm/min. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (p < 0,05). Obtendo-se os seguintes resultados em kgf (DP) para cada grupo: SB-F - 21,79 (6,29)a, OS-F - 19,99 (6,8)ab, PB-F - 16,29 (1,90)ab, PBA-D - 15,01 (3,7)ab, e PAN-Q - 12,43 (6,55)b.
Os sistemas adesivos fotoativados apresentaram as maiores médias de resistência à tração na cimentação de pinos de fibra de vidro.
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Influência do laser de Er:YAG e do jato de óxido de alumínio sobre a adesão de um cimento de ionômero de vidro
CHIMELLO, D. T.*, CORONA, S. A. M., PALMA-DIBB, R. G., RAMOS, R. P., CHINELATTI, M. A., BORSATTO, M. C., PECORA, J. D.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: dtchimello@ig.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro a influência do tratamento da superfície dentinária com laser de Er:YAG e jato de óxido de alumínio sobre a resistência adesiva de um cimento de ionômero de vidro modificado por monômeros resinosos. Vinte e quatro coroas de molares humanos hígidos foram seccionadas no sentido mésio-distal e incluídas em resina. As superfícies vestibulares e linguais foram desgastadas até exposição da dentina, obtendo-se 48 corpos-de-prova, divididos aleatoriamente em quatro grupos: I- laser de Er:YAG (80 mJ/2 Hz), II - associação laser + ácido poliacrílico, III - associação jato de óxido de alumínio + ácido poliacrílico, e IV - ácido poliacrílico (controle). Os espécimes foram fixados em uma mesa metálica, e cones foram preparados com o cimento Fuji II LC (GC). Os corpos-de-prova foram armazenados em água destilada a 37C por 24 horas e submetidos ao teste de tração (50 kgf e 0,5 mm/min). Os resultados expressos em MPa foram: I- 4,76 ( 2,80); II- 4,79 ( 1,76); III- 4,77 ( 1,95), IV - 5,33 ( 1,25). Após análise estatística com o teste de Kruskal-Wallis, não foi observada diferença significante entre os grupos.
Pode-se concluir que o tratamento da superfície dentinária com laser de Er:YAG e jato de óxido de alumínio não influenciaram a adesão do Fuji II LC. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Resistência de união de um compósito cimentado em dentina variando o cimento e o sistema adesivo
BATITUCCI, E.*, BATITUCCI, M. H. G., MIRANDA, M. S., DIAS, K., SAMPAIO, H. R. F.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. E-mail: edubatitucci@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi comparar, in vitro, a influência do condicionamento ácido convencional e do sistema autocondicionante dentinário na resistência de união à dentina dos cimentos: Variolink (Vivadent) e Panavia F (Kuraray). Foram utilizadas 28 faces vestibulares ou linguais, de molares permanentes recém-extraídos. Após inclusão em resina, a dentina foi exposta, com lixas de granulação de 300 a 1000. Uma área de 3 mm de diâmetro foi delimitada para o condicionamento e distribuídas aleatoriamente em 4 grupos de 7. Grupo 1 = ácido fosfórico 37% + Excite + Variolink; Grupo 2 = ácido fosfórico 37% + Excite + Panavia F; Grupo 3 = Clearfil Bond + Panavia F; Grupo 4 = Clearfil Bond + Variolink. Foram construídos cilindros de resina Solidex (Kulzer) com 3 mm de diâmetro que, foram submetidos ao condicionamento com óxido de Al + silano + “primer”, cimentados nas superfícies de acordo com os grupos, mantidos em água destilada por 7 dias e submetidos ao teste de cisalhamento em máquina de ensaios Emic a 0,5 mm/s. As medias em MPa e desvio padrão foram respectivamente: Gr.1 = 17,514  4,054; Gr.2 = 13,171  4,235; Gr.3 = 16,514  4,186; Gr.4 = 13,971  4,992. O teste de hipótese ANOVA demonstrou não existir diferença estatisticamente significante entre os grupos.
Os autores concluíram que não houve diferença na resistência de união à dentina dos cimentos testados em relação ao condicionamento ácido convencional e ao sistema autocondicionante.
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Exame pela microscopia eletrônica de transmissão da interface resina-dentina com um sistema adesivo de frasco único
SALIM, D. A., ANDIA-MERLIN, R.*, GARONE-NETTO, N., ARANA-CHAVEZ, V. E.
Histologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: ruthmerlin@hotmail.com
Numerosos trabalhos têm sido realizados com microscopia eletrônica de varredura (MEV), visando conhecer a micromorfologia da interface resina-dentina. Entretanto, existem limitações intrínsecas a essa metodologia, principalmente relacionadas ao seu baixo poder de resolução. Neste estudo foram aplicadas técnicas ultra-estruturais de alta resolução em microscopia eletrônica de transmissão (MET) para examinar a interface entre a dentina e um adesivo de frasco único. Foram utilizados 12 discos de dentina superficial humana de 1 mm de espessura. A superfície de dentina foi condicionada com ácido fosfórico a 35% (3M), seguido de lavagem, secagem, aplicação do sistema adesivo Single Bond (3M) e colocação da resina composta Z250 (3M), seguindo as instruções do fabricante. Os espécimes foram então fixados em glutaraldeído 3% em tampão cacodilato 0,1 M - pH 7,4, pós-fixados em OsO4, desidratados e incluídos em resina Spurr. Cortes ultrafinos de 80 nm foram examinados em microscópio eletrônico Jeol 1010. Os resultados mostraram uma região de interdifusão de 5-6 m de espessura, na qual apareciam os monômeros resinosos entre as fibrilas colágenas da dentina intertubular, estas com sua típica estriação transversal. Nas paredes dos túbulos, essa região alcançava até 10 m de profundidade. Na luz dos túbulos, algumas fibrilas colágenas apareciam isoladas na região correspondente à dentina peritubular, porém, infiltradas por monômeros resinosos.
O presente estudo em MET  mostrou, em detalhe, os diversos componentes da interface resina-dentina formada por um sistema adesivo de frasco único.
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Avaliação da reprodutibilidade de três técnicas de obtenção da relação cêntrica
NAKAMURA, E. M.*, LOPES, L. A. Z., MEZZOMO, É.
Prótese Dental - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: psantonieta@terra.com.br
Este estudo avaliou o grau de reprodutibilidade interoperadores de três técnicas de obtenção da relação cêntrica: 1 - manipulação bimanual, 2 - mento guiado e 3 - deslocamento posterior da língua. Foram selecionados 10 pacientes dentados completos (5 mulheres e 5 homens) com idade entre 20 e 31 anos e 3 operadores, cirurgiões-dentistas especialistas em Prótese Dental. Cada operador realizou 1 registro interoclusal para cada técnica, em cada um dos pacientes, totalizando 90 registros. O deslocamento condilar foi avaliado tridimensionalmente nos dois côndilos, a partir da interposição dos registros adaptados em modelos, montados em um articulador totalmente ajustável (Registrador de Posições Mandibulares - Velazquez). A variabilidade média entre os operadores foi calculada através do coeficiente de variação (%) para ambos os côndilos de cada paciente. Foi realizada a análise de variância, complementada pelo teste de comparações múltiplas de Tukey. A técnica do deslocamento posterior da língua mostrou a maior reprodutibilidade, apresentando diferença significativa ao nível de 5%. As técnicas 1 e 2 não diferiram entre s. Contudo, a técnica 2 apresentou a maior média do coeficiente de variação (%). 
Conclusões: a) o operador tem influência sobre o grau de deslocamento condilar alcançado com a execução das técnicas de condução da mandíbula; b) a técnica 3 foi mais reprodutível; c) as técnicas 1 e 2 apresentaram variabilidades semelhantes.
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Desordem temporomandibular: influência de diversos fatores em pacientes tratados ou não ortodonticamente
CORRÊA, F. O. B.*, ORRICO, S. R. P., CAPOTE, T. S. O., VIEIRA, C. L. Z., GIRO, G.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: fernandabello@hotmail.com
Ao final do tratamento ortodôntico o indivíduo deve possuir oclusão fisiológica, livre de hábitos e seqüelas que possam causar disfunção mandibular ou recidiva da má-oclusão. Assim, o objetivo do trabalho foi analisar a existência de relação entre desordem temporomandibular (DTM) e fatores como realização ou não de tratamento ortodôntico, tipo de desoclusão lateral, sexo, idade e número de contatos. Foram avaliados 74 indivíduos, 37 tratados ortodonticamente e 37 não-tratados, de ambos os sexos. A presença de sinais e sintomas da DTM foi avaliada através do índice anamnésico (Fonseca et al., 1994) e a desoclusão lateral foi classificada em desoclusão pelo canino, parcial e atípica ou em grupo. Os resultados demonstraram, através do teste t de Student e qui-quadrado, que não existiu diferença significativa entre o grupo tratado ortodonticamente e o não-tratrado quanto ao índice de DTM, desoclusão na lateralidade esquerda como também não houve relação significante entre DTM e sexo do paciente. Porém, houve uma associação significante entre DTM e desoclusão na lateralidade direita, já que a maioria dos pacientes com ausência de DTM ou DTM leve apresentou desoclusão pelo canino e os pacientes com DTM moderada apresentaram desoclusões parciais ou atípicas. O modelo de regressão por árvore pelo método CHAID para a amostra total demonstrou que quanto menor o número de contatos e maior a idade, maior a probabilidade de ocorrência de DTM leve e moderada. 
Concluiu-se que a DTM esteve mais relacionada ao número de contatos e tipo de desoclusão na lateralidade direita.
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Comparação entre dois métodos para o registro dos contatos oclusais
CABRAL, C. W. L. F.*, SILVA, F. A., SILVA, W. A. B., CASSELLI, H., RAMOS, G. G., ANSELMO, S. M., PIRES, A. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: cabralclaudio@aol.com.br
A presente pesquisa objetivou avaliar duas técnicas utilizadas para registrar os contatos oclusais. Uma obteve os mesmos através de papéis-carbono para articulação, os quais, são usados na boca e no articulador semi-ajustável (tradicionalmente indicada para esse fim); e outra revelou os contatos por meio de recursos da eletrônica (sensor conectado a um computador) na boca e no articulador. Foram selecionados vinte e cinco sujeitos de ambos os sexos com faixa etária entre vinte e vinte e cinco anos, com dentição natural sem nenhuma perda dental e com contatos oclusais em todos os dentes posteriores em ambos os lados das arcadas. Cada indivíduo foi submetido aos registros dos contatos oclusais através das duas técnicas, durante a posição de máxima intercuspidação habitual. Os dados colhidos foram analisados visualmente e estatisticamente pelo coeficiente de Spearman.
Os resultados mostraram que o papel carbono como material utilizado para o registro dos contatos oclusais, permite determinar o número e a localização destes contatos, contudo, não fornece informações sobre a seqüência, o tempo e a intensidade em que acontecem, e que o sistema eletrônico (sensor) permite determinar o número, a seqüência, a intensidade e o tempo em que os contatos oclusais ocorrem, contudo, não possibilita determinar suas localizações exatas sobre os dentes.
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Análise comparativa do método de Willis e Lytle modificado por Tamaki para determinação da dimensão vertical de oclusão
TRAVASSOS, R. L. R.*, CASTRO, J. K. N., BARBOSA, S. P., MOREIRA, P. V. L., SILVA NETO, J. M.
Clínica e Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: romutra@uol.com.br
O presente trabalho objetivou analisar comparativamente dois métodos para determinação da dimensão vertical de oclusão (DVO) rotineiramente usados na reabilitação oral, o método de Willis e Lytle modificado por Tamaki em adolescentes dentados de 13 a 19 anos na cidade de Campina Grande - PB, a fim de averiguar a eficiência dos métodos e qual deles mais se aproxima do padrão real de DVO encontrado nos adolescentes (padrão-ouro). Os adolescentes (n = 148) foram avaliados por dois examinadores devidamente calibrados, averiguando-se a DVO real com o compasso de Willis, a DVO imaginária pelo método de Willis e a DVO imaginária pelo método de Lytle. Comparando-se os três valores, foram aplicados o teste t de Student pareado e o de Wilcoxon de postos sinalizados, sendo utilizado o programa SAS (Statistical Analysis System) na versão 8. Os valores da média entre os dois examinadores para o método de Lytle modificado por Tamaki se aproximaram da média no método de Willis. Houve uma maior variação numérica em relação à DVO padrão para o método de Lytle que o de Willis (p < 0,0002). O método de Willis apesar de apresentar menor variação, superestimou o valor real da DVO em 1,6 mm em média (p < 0,0001).
Conclui-se que os dois métodos testados foram eficientes para determinar a dimensão vertical de oclusão do paciente, havendo preferência pelo método de Willis por permitir uma possibilidade de reprodução interexaminadores mais fiel.
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Utilização da holografia na avaliação da distribuição de tensões em mandíbulas de cães
CAMPOS, T. N.*, BATISTA, L. R., MURAMATSU, M., CAMPOS, A. C., ADACHI, L. K., GIOSO, M. A., MORI, M., CHORRES, J. E.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: tncampos@usp.br
A holografia permite analisar o direcionamento das tensões resultantes da carga aplicada no próprio objeto em estudo, geralmente, o crânio seco humano. Frente ao questionamento da diversidade de comportamento dos tecidos nas condições seca e úmida, objetivou-se avaliar pelo método da interferometria holográfica de dupla exposição, a transmissão de tensões em mandíbulas de cães, nas condições: fresca (pós-morte), fixadas em formol e maceradas. As mandíbulas foram posicionadas num dispositivo especialmente projetado para manter a força oclusal constante (ponto de aplicação, intensidade, direção e sentido) e possibilitar o reposicionamento da mandíbula, após o processo de fixação ou de maceração. Foram obtidos os hologramas de 12 mandíbulas frescas, sob carregamento estático (grupo controle). Em seguida, estas foram dividas aleatoriamente em 2 grupos: 6 foram fixadas em formol 10% e as outras, maceradas. As amostras retornaram ao dispositivo, sendo submetidas à mesma força inicial, obtendo-se os respectivos hologramas. A análise das imagens revelou que as mandíbulas frescas transmitiram menos tensão que as fixadas e as maceradas. Pelo teste t pareado e teste de Wilcolxon, a diferença foi significante (p < 0,05), sendo o dobro nas condições experimentais em relação ao grupo controle. Também houve diferença na direção de transmissão da carga . Os resultados sugerem que o uso de amostras maceradas e a inferência dos resultados para situação in vivo devem ser criteriosos.
Os hologramas revelaram que houve diferença na transmissão de tensões entre as mandíbulas frescas, fixadas e maceradas.
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Tratamento da hipermobilidade condilar
TURCIO, K. H. L.*, GARCIA, A. R.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: khelga@bol.com.br
Os ruídos articulares são sinais que caracterizam a presença de algumas desordens temporomandibulares ou instabilidade articular, porém também podem estar presentes em indivíduos sem sintomatologia dolorosa ou disfunção, representando assim um grande desconforto social. O objetivo deste estudo foi quantificar a energia vibratória e o pico de amplitude das vibrações das articulações temporomandibulares com estalo no final da abertura bucal de 15 pacientes com hipermobilidade condilar e avaliar o efeito do tratamento através de exercícios de resistência para o fortalecimento dos músculos da mastigação associados a estímulo elétrico. A intensidade vibratória nos pacientes foi comparada àquela verificada em um grupo de referência constituído de 15 indivíduos assintomáticos antes e após tratamento. Os registros das vibrações articulares foram realizados através de eletrovibratografia, durante os ciclos de abertura e fechamento bucal no momento da consulta, aos 60 e 120 dias de tratamento.
Através dos testes t de Student e do teste de Tukey verificou-se que as vibrações articulares foram significantemente maiores no final da abertura e início do fechamento bucal tanto no momento da consulta quanto após tratamento. No entanto houve uma redução significante em todas as fases dos ciclos de abertura e fechamento bucal após 120 dias de fortalecimento muscular indicando um sucesso terapêutico. Verificou-se também que mesmo após a significativa redução, as vibrações nos pacientes permaneceram mais intensas que no grupo assintomático.
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Padrão mastigatório e o limite de movimento lateral da mandíbula
FERNANDES, R. S. M.*, FELÍCIO, C. M., SILVA, M. A. M. R.
Prótese e Cirurgia Buco-Facial - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: rsmfernandes@terra.com.br
No exame clínico da oclusão verifica-se a medida dos movimentos laterais da mandíbula, que estão relacionados à capacidade funcional da musculatura, das articulações temporomandibulares e a oclusão. Os propósitos desse estudo foram investigar a relação entre as medidas de lateralidade da mandíbula e a mastigação, e entre a percepção de dificuldade para mastigar e intensidade da dor. 20 sujeitos com desordens temporomandibulares (DTM), 10 com dentição natural (D) e 10 com próteses parciais (P), e 10 indivíduos sem sinais/sintomas de DTM (C), foram examinados. Os sujeitos foram instruídos a mastigar e as imagens foram registradas em videocassete para análise. Os resultados demonstraram que nos grupos com DTM houve maior incidência de mastigação unilateral, menores medidas de lateralidade, o tempo gasto para mastigar foi maior, quando comparados ao grupo C. A dificuldade para mastigar e a intensidade da dor foram positivamente correlacionadas. Não houve diferença entre as medidas de lateralidade do lado de preferência e não preferência mastigatória.
Conclui-se que não houve relação entre as medidas de lateralidade e a mastigação, mas sim entre dor e dificuldade para mastigar.
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Influência do estrógeno na sensibilidade à dor na ATM de ratas (teste da formalina)
JORGE, D. L.*, ARSATI, F., VEIGA, M. C. F. A., TAMBELI, C. H.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: danyluisjorge@hotmail.com
Já foi demonstrado que ratas na fase estro do ciclo estral são mais sensíveis ao teste da formalina na ATM do que fêmeas em proestro e machos. O objetivo deste estudo foi investigar se o estrógeno pode influenciar a sensibilidade à dor (teste da formalina) na ATM de ratas. Inicialmente, ratas Wistar nas fases estro (n = 10) e proestro (n = 10) foram submetidas à injeção de formalina (50 l) na ATM direita. Para cada grupo tratado houve um grupo controle (n = 10; injeção de NaCl a 0,9% na ATM direita). Foi avaliada a soma (em segundos, s) dos comportamentos nociceptivos de coçar a região orofacial e levantar rapidamente a cabeça durante 45 minutos. Em uma segunda etapa, o mesmo procedimento foi realizado com fêmeas castradas (n = 10) e fêmeas castradas com reposição hormonal de estrógeno (50 g por 7 dias; n = 10), havendo também seus respectivos grupos controle (n = 10). Os resultados obtidos (média  DP) com o tratamento da formalina demonstraram que a resposta nociceptiva das fêmeas em estro (465,7  111,6 s) foi significativamente maior (p < 0,05) em comparação à das fêmeas em proestro (315,8  105,3 s). Essa resposta nas fêmeas castradas (485,5  174,6 s) foi significativamente maior em relação às fêmeas castradas com reposição de estrógeno (351,3  97,94 s). Todos os grupos tratados com formalina apresentaram uma resposta nociceptiva significativamente maior (p < 0,01) em comparação aos seus grupos controle.
Este estudo sugere que o estrógeno pode estar envolvido na diminuição da sensibilidade à dor na ATM de ratas submetidas ao teste da formalina. (Apoio: CAPES.)
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Atividade elétrica do músculo temporal em indivíduos normais e bruxistas nos decúbitos dorsal, lateral, sentado e em pé
COLOMBO, S. J. M.*, BÉRZIN, F., MONTEIRO-PEDRO, V.
Fisioterapia - UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA. E-mail: scolombo@unimep.br
O objetivo deste trabalho foi verificar a influência das posições corporais decúbito dorsal (DD), lateral (DL), sentado (SE) e em pé (EP) na atividade elétrica do músculo temporal. Foi realizada eletromiografia, em 10 indivíduos normais e 10 bruxistas, do sexo feminino, durante o apertamento dentário. O sinal elétrico foi quantificado em RMS e processado pelas rotinas do Matlab fornecendo os valores da envoltória normalizada (EN) e freqüência mediana (FMed) do espectro de potência do sinal eletromiográfico. A análise de variância e teste de Tukey para comparar os valores de RMS mostraram que a atividade elétrica do temporal foi maior no grupo bruxista na posição DL. O teste de Wilcoxon das ordens assinaladas revelou que a EN do temporal foi maior no grupo bruxista em DL e DD e a FMed do grupo bruxista foi menor nessas mesmas posições. Comparando-se as posições, no grupo bruxista, a EN em DD, DL e SE foi maior que na posição EP. Para o grupo controle, a EN na posição EP foi maior que em DD. A FMed do grupo bruxista em DL foi menor que nas outras posições. No grupo controle a FMed em DL, SE e EP foi menor que em DD.
Diante dos resultados conclui-se que: a mudança da posição corporal exerce influência na atividade elétrica do músculo temporal; existem indícios de fadiga no temporal na posição DL em pacientes bruxistas, não sendo portanto uma boa posição de repouso para esses pacientes; já as posições EP e SE não se mostraram tão prejudiciais para o trabalho.
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Prevalência das comorbidades em pacientes que procuram a clínica de dor orofacial
COSSOLIN, G. S. I.*, GUIMARÃES, A. S., ROSA, V. L. M., FERREIRA, M. B.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. E-mail: cossolin@uol.com.br
Dor orofacial é um sintoma comum na população que procura uma clínica odontológica. Ela freqüentemente acarreta confusão diagnóstica, já que sua causa pode ser multifatorial: parafunções, pré-disponibilidade genética à dor, alterações anatômicas e/ou fisiológicas, presença de lesão orofacial, maloclusão e alterações hormonais e psicológicas. O envolvimento sistêmico também deve ser considerado, pois pode provocar sinais e sintomas de dor orofacial, sendo necessário o correto encaminhamento, evitando a evolução do quadro e conseqüente realização de tratamentos agressivos e irreversíveis. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a presença de comorbidades em pacientes com dor orofacial, além de avaliar a possível relação entre elas. Trata-se de um estudo retrospectivo, que consistiu no levantamento epidemiológico das fichas de anamnese, exame clínico extra e intra-oral realizadas pelo Serviço de Estomatologia do Instituto da Cabeça - EPM - UNIFESP, no período de 2000 a 2002. Dos 250 pacientes apresentavam: 4% fibromialgia, 2% tumor de boca, além de doenças como diabetes e hipertensão arterial.
A identificação das comorbidades (doenças sistêmicas, cefaléia, cervicalgia e outras) que acometem os pacientes encaminhados à clínica de dor orofacial, e sua relação com a dor, tem importância tanto no diagnóstico quanto no tratamento e prognóstico. O enfoque da doença deve ser multidisciplinar, visando o controle de todos os fatores associados, inclusive da comorbidade, sendo ela muitas vezes o fator causal, precipitante ou acompanhante dos sinais e sintomas coletados.
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Influência dos gêneros masculino e feminino sobre a sensibilidade à dor na ATM de ratos
ARSATI, F.*, VEIGA, M. C. F. A., JORGE, D. L.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: francoarsati@yahoo.com.br
A diferença na dor orofacial entre os gêneros masculino e feminino é ainda pouco compreendida. O objetivo deste trabalho foi investigar se há influência do gênero e do ciclo estral sobre a sensibilidade à dor inflamatória na ATM de ratos. Após jejum de 12 h, ratos Wistar (divididos em três grupos: machos, fêmeas em estro e fêmeas em proestro) foram submetidos à injeção do agente inflamatório carragenina (100 g/50 l; n = 10/grupo) na região da ATM; para cada grupo tratado houve um grupo controle (injeção de 50 l NaCl 0,9%; n = 10/grupo). A função mastigatória foi avaliada pela quantificação de ração ingerida 3 h após a injeção periarticular. Os resultados (média  EP) demonstraram que a injeção periarticular de carragenina reduziu de forma significativa (p < 0,05) a ingestão alimentar nos grupos tratados (machos: 2,00  0,46 g; fêmeas em estro: 0,72  0,16 g e fêmeas em proestro: 0,33  0,13 g), em relação aos seus respectivos grupos controle (3,80  0,69 g; 1,25  0,67 g e 1,98  0,31 g). Essa redução foi de 47,4% nos machos, 82,4% nas fêmeas em estro e 83,3% nas fêmeas em proestro. 
Conclui-se que as fêmeas nas fases estrais testadas são mais sensíveis à dor inflamatória na ATM, em comparação aos machos. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Avaliação clínica da formação de biofilme sobre reembasadores de próteses totais
RAHAL, J. S.*, MESQUITA, M. F., HENRIQUES, G. E. P., NÓBILO, M. A. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jurahal@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar clinicamente a formação de biofilme sobre a superfície de bases de próteses totais superiores confeccionadas em 20 pacientes geriátricos, com bom estado de saúde bucal e sistêmica. Estes receberam novas próteses, nas quais havia 4 cavidades (10 x 10 x 2 mm) na superfície interna da base em resina acrílica. Tais cavidades foram preenchidas com reembasadores autopolimerizáveis: Eversoft (M1); Kooliner (M2); GC Reline Extra Soft (M3); Elite Soft Relining (M4). Os pacientes foram separados em 2 grupos de tratamento: T1- higienização com escova extramacia e dentifrício; T2 - idem ao T1, acrescentando imersão em solução química de limpeza (Ortoform), uma vez ao dia. Foram realizadas 8 sessões de acompanhamento no período de 3 meses. Em cada consulta realizou-se coloração da superfície interna da prótese utilizando solução evidenciadora de placa, seguida de registro fotográfico e quantificação do acúmulo de placa através de escores. Os dados coletados foram tabulados e submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05) e teste t. Os resultados mostraram diferença significativa apenas para as médias do M2 quando submetido aos T1 e T2, sendo que T1 acarretou escores mais altos do acúmulo de placa; dentro do T1, M2 diferiu estatisticamente dos demais, apresentando escores mais altos, e M1 diferiu do M4, sendo este último o menor escore; dentro do T2, M1 diferiu estatisticamente do M4, onde M4 novamente apresentou o menor escore, e M2 diferiu dos M3 e M4, M2 apresentando o maior escore.
Tais resultados permitiram concluir que dentre os materiais e tratamentos estudados, a melhor indicação clínica seria o emprego do M4 submetido ao T2, para obtenção de menores valores na formação de biofilme.
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Avaliação do desajuste marginal de próteses fixas sobre implantes fundidas em titânio puro e liga Ti-6Al-4V
CONTRERAS, E. F. R.*, HENRIQUES, G. E. P., GIOLO, S. R., NOBILO, M. A. A., MESQUITA, M. F., ZAVANELLI, R. A., FRAGOSO, W. S., TROIA JUNIOR, M. G.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: edwinfer@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi: avaliar e comparar o desajuste marginal de infra-estruturas de próteses parciais fixas implanto-retidas de 3 elementos e; avaliar a influência da etapa de enceramento no desajuste marginal final das infra-estruturas após a fundição. Dois implantes (3,75 mm) foram fixados a uma matriz de resina acrílica e moldagens com silicone por adição e moldeiras individuais foram utilizadas para a obtenção de troquéis de gesso especial. Pilares calcináveis tipo UCLA foram parafusados sobre os implantes para possibilitar o enceramento das infra-estruturas. Foram obtidas 15 infra-estruturas para cada material (Ti c.p. e Ti-6Al-4V). O desajuste marginal medido por microscópio mensurador (50 X) foi avaliado em 8 pontos de referência, 4 pontos para cada implante (nas posições MV, DV, ML e DL). As mensurações foram realizadas em duas fases (em cera e após a fundição). Pelo teste t de Student, verificou-se não haver diferença estatística significativa entre os resultados obtidos pelas infra-estruturas em Ti c.p. (133,5 m - DP 56,7) e liga Ti-6Al-4V (130,5 m - DP 56,2). Os valores médios das estruturas em cera para ambas as ligas – Ti c.p. (10,0 m - DP 5,5) e Ti-6Al-4V (9,7 m - DP 4,9) – não interferiram significativamente no desajuste final da fundição pela teste de correlação de Pearson.
Conclui-se que: as infra-estruturas em Ti-6Al-4V apresentaram desajustes compatíveis com os obtidos em Ti c.p. e; o enceramento não influenciou o desajuste final das estruturas após a fundição. (Financiado: FAPESP - n 03126-0.)
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Avaliação do ajuste cervical entre 2 técnicas de confecção da porcelana pura: porcelana aplicada e prensada uniaxialmente
MORAES, R. C. M.*, BRUNO, M. V., GOUVÊA, C. V. D., SILVA, R. L. N., GOUVÊA, M. V., OLIVEIRA, S. S. I.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: rita@cruiser.com.br
O objetivo foi avaliar o ajuste cervical de coroas totais de porcelana pura, obtidas por 2 processos de fundição: técnica da cerâmica aplicada e a da prensada uniaxialmente. Foi utilizado um troquel de aço inoxidável simulando uma coroa total, anel espaçador e um conformador para padronização das espécimes. Foram confeccionados à partir do troquel, 30 casquetes de porcelana: 15 constituindo o Grupo A, com a técnica convencional da porcelana aplicada e 15, Grupo B, com a técnica da prensagem uniaxial. Os resultados dos ensaios quanto ao ajuste cervical foram obtidos através do perfilômetro Optimus (X50) a partir da medida dos desajustes cervicais dos casquetes cerâmicos adaptados ao troquel de aço inoxidável, sem o espaçador. Submetido a tratamento estatístico o Grupo A apresentou em mm: x = 1,78, Md = 1,7 e Mo = 1,7 e o Grupo B, x = 2,16, Md = 2,1 e Mo = 2,11. O teste t de Student mostrou ser significante o resultado ao nível de 1%.
Concluiu-se que: a) as medidas obtidas entre as técnicas, mostrou, in vitro, que esses valores estão dentro dos limites clinicamente aceitáveis, b) os dados obtidos demonstram estatisticamente que há diferença significante com relação ao ajuste cervical entre as técnicas ao nivel de 99%; c) novos estudos são necessários para avaliar a efetividade da adaptação com relação a técnica de prensagem uniaxial.
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Avaliação com relação à resistência flexural de 2 tipos de fibras de reforço de polietileno, entrelaçadas e trançadas
SILVA, R. L. N.*, GOUVÊA, C. V. D., BRUNO, M. V., MORAES, R. C. M., ALMEIDA, L. R., GOUVÊA, M. V.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: renatalameira@bol.com.br
O objetivo deste trabalho foi de avaliar as fibras de reforço de polietileno entrelaçadas (Ribbond) e trançadas (Connect) com relação à resistência flexural. Preparou-se 45 corpos-de-prova em um dispositivo de alumínio com uma grade com 15 espaços usinados de 3 mm de largura e espessura e 50 mm de comprimento. Foram divididos em: Grupo I, somente RTA; Grupo II, RTA + fibra entrelaçada; Grupo III, RTA + fibra trançada. As fibras foram impregnadas antes de se incluí-las na resina termo-ativada e todas colocadas a 1,4 mm da superfície inferior do bloco de resina, através de um dispositivo confeccionado com tal finalidade. Os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de compressão flexural em um ponto central em uma máquina de teste universal Instron, com uma célula de 50 kg e velocidade de 0,5 mm por minuto, até sua ruptura. O Grupo I, teve como média de ruptura 60,93 N, o Grupo II, 64,85 N e o Grupo III 62,66 N. Os resultados foram submetidos ao teste t de Student e mostraram ser significantes as diferenças entre os grupos para p < 0,05.
Concluiu-se que as fibras de reforço de polietileno, entrelaçadas e trançadas, aumentaram a resistência à compressão flexural, sendo esta resistência maior para as fibras entrelaçadas.
Pc298
Resistência à fratura de dentes tratados endodonticamente e restaurados com pinos: fibras de polietileno e pinos biológicos
KAIZER, O. B.*, BONFANTE, G.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: obkaizer@uol.com.br
Avaliou-se a resistência à fratura de dentes tratados endodonticamente restaurados com pinos de fibras de polietileno e com pinos dentários. Sessenta caninos superiores seccionados na junção cemento-esmalte foram distribuidos em 4 grupos de 15 unidades: G1- preparo convencional dos condutos e confecção de pinos de fibras de polietileno; G2- preparo convencional dos condutos e pinos dentários; G3- condutos medianamente alargados e pinos dentários; G4- condutos amplamente alargados e pinos dentários. Alargaram-se os condutos G1 e G2 até broca Largo 4; os condutos G3 e G4 sofreram desgastes seqüenciais. Espessura do conduto G4 no terço cervical era de 0,5 mm. Cimentaram-se os pinos com sistema adesivo Scotchbond Multi-Uso Plus e cimento resinoso Enforce. Construiu-se porção coronária dos núcleos com resina composta Ti-Core. Armazenaram-se os espécimes por 24 horas em água destilada, submetendo-os aos testes de resistência à fratura sob compressão na máquina de ensaios universal Kratos. Força de compressão foi 100 kgf e velocidade 0,5 mm/min. 
A resistência à fratura sob compressão apresentou os valores: G1 - 45,46 kgf; G2 - 53,30 kgf; G3 - 58,67 kgf; G4 - 47,91 kgf. Análise estatística (ANOVA e Tukey) demonstrou diferença estatisticamente significante entre G1 e G3. O modo fratura observado foi: G1 - 86,6% no pino e/ou porção coronária; G2 - 46,6% no terço cervical da raiz e igual valor para pino e/ou porção coronária; G3 - 40% no terço cervical da raiz e 53,3% no pino e/ou porção coronária; G4 - 66% no terço cervical da raiz e 33,3% no terço médio da raiz.
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Aplicação de eletroerosão em infra-estruturas implanto-suportadas
BABONI, C. R.*, SOUSA, S. A., NÓBILO, M. A. A., MESQUITA, M. F., HENRIQUES, G. E. P.
Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: crbaboni@uol.com.br
O presente estudo avaliou a adaptação marginal de infra-estruturas de próteses fixas implanto-suportadas pré-fabricadas ou fundidas em titânio, submetidas à eletroerosão. Uma matriz metálica contendo cinco análogos transmucosos do tipo “standard” (3,75 x 13 mm) foi utilizada neste estudo. Foram confeccionadas 10 estruturas metálicas, sendo 5 a partir de cilindros pré-fabricados de titânio e barras pré-fabricadas e 5 a partir de cilindros plásticos, encerados e fundidos em titânio comercialmente puro. As amostras foram divididas em 2 grupos: G1 - 5 estruturas fundidas em monobloco e submetidas à eletroerosão; G2 - 5 estruturas pré-fabricadas e soldadas a laser, submetidas à eletroerosão. A adaptação marginal foi avaliada em ambos os grupos, dando-se um torque de 10 N no implante mais distal aferindo-se as discrepâncias marginais no lado oposto da peça, que correspondia aos implantes central e distal. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste estatístico F, em nível de 5% de probabilidade. Os resultados indicaram que: houve diferenças estatisticamente significantes entre as técnicas monobloco após a eletroerosão (desajuste médio de IC = 146 mm e ID = 214 mm) e soldagem a laser após a eletroerosão (IC 65 = mm e ID = 92 mm), sendo os melhores resultados para a técnica de soldagem a laser. 
Pode-se concluir que os processos de eletroerosão e soldagem a laser são eficazes na obtenção da adaptação marginal, principalmente se forem associados.
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Efeito da desinfecção química e por microondas sobre a dureza e rugosidade de resinas para reembasamento
PEREZ, L. E. C.*, AZEVEDO, A., MACHADO, A. L., VERGANI, C. E., PAVARINA, A. C., GIAMPAOLO, E. T.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: lecp18@hotmail.com
Este estudo avaliou o efeito da desinfecção química e por microondas sobre a dureza e a rugosidade de 2 resinas de reembasamento (Duraliner II - D e Kooliner - K) e de 1 termopolimerizável (Lucitone 550 - L). A dureza (VHN) foi obtida com o microdurômetro Micromet 2103 e a rugosidade (Ra) por um rugosímetro. Para cada material, foram confeccionados 48 corpos-de-prova (10 x 10 x 1 mm) que foram divididos em 6 grupos: G1: não desinfetado; G2: 2 ciclos de irradiação por microondas (650 W/6 min); G3: 2 ciclos de desinfecção química (10 min de imersão em perborato de sódio a 3,8%); G4: irradiado diariamente com microondas por 7 dias, armazenado em água a 37C nos intervalos; G5: 7 dias em perborato de sódio a 3,8%; G6: 7 dias em água a 37C. Os resultados foram analisados por ANOVA, seguida pelo teste de Tukey, e Kruskal-Wallis. Para as resinas D e L (D - 0,13 mm; L - 0,12 mm), um aumento significativo na rugosidade ( < 0,01) foi observado após todos os métodos de desinfecção, variando de 0,22 mm a 0,27 mm. Para a resina K, G2 (0,25 mm), G3 (0,26 mm) e G6 (0,25 mm) foram significativamente maiores ( < 0,01) que G1 (0,18 mm). Não foram encontradas diferenças significativas na dureza (p > 0,05) entre G4 (5,62 VHN), G5 (5,16 VHN) e G6 (5,07 VHN) para a resina D. A dureza da resina K (4,0 VHN) aumentou (p > 0,05) quando irradiada diariamente (7,53 VHN). A dureza da resina L (15,27 VHN) não foi afetada (p > 0,05) em nenhum dos métodos de desinfecção.
A desinfecção por microondas não causou efeito adverso na dureza e rugosidade das resinas. A rugosidade das resinas D e L aumentou ligeiramente após desinfecção química. (Apoio: CNPq - 520866/00-2.)
Pc301
Estudo comparativo dos registros das relações maxilomandibulares em desdentados totais
OLIVEIRA, E. G. A. C.*, NÓBILO, K. A., BORGES, L. H., OLIVEIRA, L. A. C. C., SALGE, A. B. V.
Odontologia Clínica - UNIVERSIDADE DE UBERABA. E-mail: elza.oliveira@uniube.br
Este trabalho teve como objetivo analisar a eficácia de duas técnicas de registro das relações maxilomandibulares em pacientes desdentados totais. Foram selecionados 15 pacientes com idade média de 54 anos. Na primeira técnica empregou-se para a programação do ASA, a deglutição na determinação da RC, e medias (TC = 30 e ângulo de Bennett 15º), para programação das guias condilares e ângulo de Bennett. Na segunda técnica, para a programação do ASA, o registro gráfico intra-oral de Nóbilo, sendo a posição de RC, trajetórias condilares e ângulo de Bennett determinados de acordo com o traçado do arco gótico. Foram analisados também o ponto de fechamento habitual nas duas técnicas (deglutição e de Nóbilo). A análise estatística, através do desvio padrão e teste t para cada variável estudada mostrou diferenças estatisticamente significantes ao nível de 5% (p < 0,05%) em relação ao ponto do fechamento habitual e as angulagens da trajetória condilar padronizada e a individualizada. Não existiu diferença estatística significante nos dois métodos quanto ao ângulo de Bennett.
Pode-se concluir que o método do registro intra-oral de Nóbilo mostrou-se mais confiável na determinação da RC quando comparada com o método da deglutição.
Pc302
Estudo comparativo da espessura do desgaste oclusal de preparos cavitários para “onlays” metálicas e “onlays” cerâmicas
FURMANKIEWICZ, D.*, EDUARDO, C. P.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: danifur@terra.com.br
O objetivo desse estudo foi analisar, por meio de mensurações em registros interoclusais de silicona, a espessura relativa ao desgaste oclusal de preparos para restaurações do tipo “onlay” metálicas e cerâmicas, além de outras características desses preparos, essenciais para a realização de restaurações satisfatórias. Foram utilizados 30 pares de primeiros molares inferiores (elementos 36 e 46) de resina acrílica, de forma e tamanho idênticos. Os dentes foram fixados em manequins articulados. Foi solicitado a 29 cirurgiões-dentistas que realizassem um preparo para “onlay” metálica e um para “onlay” cerâmica. Foram feitos também, como referência, um preparo de cada tipo citado, que apresentavam as seguintes medidas de desgaste oclusal: 1,5 mm nas cúspides vestibulares e 1,0 mm nas cúspides linguais no preparo para metal; 2,0 mm nas cúspides vestibulares e 1,5 mm nas cúspides linguais no preparo para cerâmica. Os valores médios (em milímetros) obtidos nos preparos realizados pelos dentistas foram, respectivamente, 1,664  0,317; 1,517  0,465; 1,854  0,493 e; 0,953  0,378. As análises estatísticas (ANOVA e Tukey) mostraram haver diferenças significantes (p < 0,05) apenas entre os valores médios das cúspides linguais e os valores de referência, para ambos os preparos (f = 16,388 para metal e f = 35,863 para cerâmica).
As espessuras médias relativas ao desgaste das cúspides linguais dos dois preparos foi estatisticamente diferente das espessuras recomendadas, sendo maior que a necessária para o metal e menor que a necessária para a cerâmica.
Pc303
Avaliação dos níveis de contaminação de prótese ocular e cavidade anoftálmica de pacientes eviscerados e enucleados
PARANHOS, R. M. Z. F.*, SEMPRINI, M., ITO, I. Y., MATTOS, M. G. C.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: regina@forp.usp.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis de contaminação da (PO) prótese ocular e da cavidade anoftálmica (CA) de pacientes eviscerados e enucleados no início (I) e após higiene da prótese e da cavidade. Foram selecionados 24 pacientes da Clínica PBMF-FORP/USP que receberam instruções de métodos de higiene com três tipos de soluções, 15 dias: SL - sabonete líquido (Da Terra, Brasil), SM solução multiuso Complete (Allergan, Brasil) e P - Periogard (Colgate, Brasil). Foi coletado material da parte interna da PO e da CA com “swab” esterilizado e colocado em tubo de ensaio contendo Calet. Após, foi feita a dessorção e a semeadura em placas de Petri contendo meios de cultura Ni, As, Ms, Mc e Cm, e incubadas a 37C para avaliação microbiológica antes e após o uso das soluções. Foram encontrados: aeróbios, bacilos Gram-negativos e S. aureus no biofilme das PO e nas CA. A análise estatística dos resultados mostrou que há diferença significante em relação à presença de aeróbios, antes e após o uso das soluções. Para os S. aureus houve diferença estatisticamente significante para as comparações: (I versus SM), (SM versus P), (I versus P) e (SL versus P) tanto para a prótese como para a cavidade anoftálmica e ainda, entre as comparações: (I versus SL), (SL versus SM). Os resultados mostraram que em relação aos bacilos Gram-negativos presentes na cavidade anoftálmica, houve significância a nível de 1% antes e após o uso das soluções. Ocorreu correlação positiva entre os microrganismos analisados das PO e das CA e os quatro tipos de tratamento indicando que a diminuição de contaminação da prótese ocular diminui a da cavidade anoftálmica.
A higiene da prótese ocular é fundamental para diminuir a contaminação da prótese ocular e da cavidade anoftálmica melhorando o conforto do paciente.
Pc304
Avaliação da influência do diâmetro e comprimento do implante osseointegrado associado à PPR Classe I mandibular pelo MEF
VERRI, F. R.*, PELLIZZER, E. P., ROCHA, E. P.
Materiais Odontológicos e Prótese Dentária - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: fellippo2000@bol.com.br
A influência do diâmetro e do comprimento de implantes osseointegrados em associação com próteses parciais removíveis de extremidade livre (PPRELs) ainda não foi relatada na literatura. Dessa forma, este trabalho visou avaliar a esta influência, utilizando o método dos elementos finitos (MEF) bidimensional, associando implantes osseointegrados do sistema Branemark sob a base protética de uma PPREL, funcionando apenas como suporte, e analisando mapas de deslocamento e tensão de von Mises. Para o estudo foram elaborados oito modelos representativos de uma hemi-arcada mandibular com a presença apenas dos dentes 33 e 34, com as seguintes características: A - sem PPR; B - com PPR sem implante; C - com PPR e implante de 3,75 x 7,00 mm; D - com PPR e implante de 3,75 x 10,00 mm; E - com PPR e implante de 3,75 x 13,00 mm; F - com PPR e implante de 5,00 x 7,00 mm; G - com PPR e implante de 5,00 x 10,00 mm; H - com PPR e implante de 5,00 x 13,00 mm. As forças aplicadas foram estritamente verticais e de 50 N em cada ponta de cúspide. 
Pelos resultados foi possível concluir que: o modelo B foi o que apresentou a maior tendência a deslocamento; quanto maior o comprimento do implante, menores foram os valores do mapa de deslocamento; o modelo B apresentou níveis de tensão de von Mises superiores ao modelo A; os modelos com implantes associados apresentaram níveis menores de tensão de von Mises que o modelo B nas estruturas de suporte da PPR; o aumento do comprimento e do diâmetro do implante influenciou positivamente na diminuição das tensões nos modelos que os incorporavam.
Pc305
Análise estrutural de uma prótese fixa implanto-dento-suportada através do modelo de elementos finitos 3D
BARBOSA, J. F. S.*, LANDRE JUNIOR, J., SERAIDARIAN, P. I., OLIVEIRA, S. G., PAULA, L. V.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: jfsalesb@uol.com.br
O uso de próteses fixas unindo dentes a implantes tem sido uma prática comum, apesar de grande controvérsia e debate na literatura. Vários relatos de sucessos têm sido publicados, assim como inúmeras complicações. Um dos problemas mais constantes tem sido o fenômeno da intrusão dental, especialmente quando o dente pilar está próximo a um implante. Esse fenômeno pode acontecer se o dente estiver entre implantes, ou na extremidade da prótese, tanto na mandíbula quanto maxila. A vibração da estrutura protética decorrente da sua maior rigidez, por causa dos implantes, tem sido apontada como provável causa da ativação dos osteoclastos, com conseqüente intrusão dental. Antes que se estabeleça a relação entre intrusão e vibração, é preciso em primeiro lugar, averiguar a ocorrência dessa vibração, e depois medi-la. Usou-se a metodologia dos elementos finitos 3D para avaliar um modelo digitalizado de uma prótese fixa de quatro elementos na mandíbula, unindo um dente em uma extremidade e o implante em outra e então, aplicadas forças oclusais fisiológicas. Posteriormente, um pôntico foi removido para a redução da distância entre os pilares, a fim de verificar se essa vibração permanecesse mais tempo sobre o dente. Os resultados mostraram ocorrência de vibração e ela permaneceu por um tempo maior sobre o dente pilar na prótese de três elementos, após aplicação de uma determinada carga.
Concluiu-se que houve vibração, ela permaneceu por um período maior sobre o dente com a aproximação dos pilares e, conseqüentemente, poderia ser uma das prováveis causas da intrusão dental.
Pc306
Efeito do envelhecimento (termociclagem) sobre a deformação permanente de reembasadores resilientes
NAKAOKA, M. M.*, MESQUITA, M. F., HENRIQUES, G. E. P., NÓBILO, M. A. A., CONSANI, R. L. X.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: mesquita@fop.unicamp.br
Este estudo avaliou o efeito do envelhecimento (termociclagem) sobre a deformação permanente de dois reembasadores resilientes, um à base de silicone (Softliner), e outro à base de resina acrílica (Eversoft). Para a confecção das amostras foram utilizadas matrizes metálicas incluídas em mufla, cujo molde impresso no silicone foi preenchido com o material resiliente. Foram confeccionadas 200 amostras, com 10 amostras para cada material por grupo: I- 0 ciclos (controle); II- 200 ciclos; III- 500 ciclos; IV- 1.000 ciclos; V- 1.500 ciclos; VI- 2.000 ciclos; VII- 2.500 ciclos; VIII- 3.000 ciclos; IX- 3.500 ciclos e X- 4.000 ciclos. A termociclagem foi realizada no aparelho termociclador MSCT-3 plus com ciclos de imersão de 1 minuto em água à 5ºC ( 1ºC) e 1 minuto em água à 55ºC ( 1ºC). Para o ensaio de deformação permanente, foi utilizado um aparelho mecânico descrito na especificação nº 18 da ADA. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de Tukey (5%). Os resultados apresentados mostraram que a termociclagem promoveu elevação gradativa da porcentagem de deformação permanente para o Eversoft, diferindo estatisticamente à partir dos 1.500 ciclos térmicos (1,88%) e respectivamente nos grupos dos 2.000 (2,19%), 2.500 (2,57%), 3.000 (2,85%) e 3.500 ciclos (3,24%). O grupo dos 4.000 ciclos (3,45%) não apresentou diferença estatística significativa se comparado com 3.500 ciclos.
A termociclagem aumentou os valores de deformação permanente para o Eversoft (à base de resina acrílica), não alterando os valores para o Softliner (à base de silicone).
Pc307
Resistência à tração de próteses fixas adesivas cimentadas com três diferentes tipos de agentes adesivos
ZOGHEIB, L. V.*, OLIVEIRA, J. A., PEREIRA, J. R., SCOLARO, J. M., RUBO, J. H., VALLE, A. L., PEGORARO, L. F.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: lvzogheib@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi de avaliar a resistência à tração de próteses adesivas confeccionadas em ligas de NiCr, utilizando-se três tipos de cimentos resinosos: Panavia EX (Kuraray, Co.), Panavia 21 (Kuraray, Co.), e Enforce (Dentsply). Foram selecionados trinta pré-molares humanos, sendo fixados em cilindros de resina acrílica autopolimerizável. Os dentes receberam preparo para prótese fixa adesiva com desgaste lingual e proximal, dois nichos oclusais e dois sulcos de retenção. As estruturas metálicas foram confeccionadas diretamente sobre os dentes preparados e fundidas com liga NiCr (Litecast). Os corpos-de-prova foram aleatoriamente divididos em três grupos de acordo com o tipo de cimento a ser utilizado: grupo I - Panavia EX; grupo II - Panavia 21; e grupo III - Enforce. Todas as amostras foram submetidas à ciclagem térmica (2.000 ciclos), sendo realizados durante este período. Em seguida foram realizados os testes de resistência à tração em uma máquina de ensaios universal à velocidade de 0,5 mm/min. Os dados foram analisados por meio de análise de variância a um critério (ANOVA) (p < 0,05) e teste de Student-Newmans-Keuls.
Os resultados de resistência de união conseguidos em ordem decrescente com as resinas Panavia EX (30,90 kgf), Panavia 21 (24,54 kgf) e Enforce (16,70 kgf). Houve diferença estatisticamente significante entre os três grupos.
Pc308
Efeito do gluconato de clorexidina e hipoclorito de sódio sobre o crescimento de Candida albicans
AZEVEDO, A.*, MACHADO, A. L., VERGANI, C. E., GIAMPAOLO, E. T., PAVARINA, A. C., GIANNINI, M. J. S. M.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: azevedo71@hotmail.com
Este estudo avaliou o efeito de duas soluções desinfetantes no crescimento de Candida albicans em duas resinas de reembasamento (Kooliner - K e Duraliner - D) e uma resina termopolimerizável (Lucitone 550 - L). Trinta amostras (12 x 12 x 0,8 mm) de cada material foi confeccionado com superfícies lisas, e então esterilizadas com óxido de etileno. Cada espécime foi colocado em tubos contendo caldo Sabouraud com cloranfenicol inoculado com uma suspensão (106cels/ml) de Candida albicans, e incubado (48 h à 37C). Os espécimes foram divididos em 3 grupos (n = 10). Grupo controle - não desinfetado, Grupo A - imersão em hipoclorito de sódio 1% por 10 minutos; Grupo B - imersão em gluconato de clorexidina 4% por 10 minutos. Cada espécime foi transferido para tubos contendo caldo Sabouraud com cloranfenicol, agitado (1 min) e deixado em repouso (9 min). Após diluição seriada, 0,1 ml foi transferido para placa de ágar Sabouraud. Seguido de incubação aeróbica (37C por 24 horas), as colônias foram contadas (CFU/ml). Para os grupos A e B, o crescimento nos tubos (turbidez) foi comprovado após 7 dias. Transformação logarítmica na base 10 foi aplicada aos resultados e analisados por ANOVA seguida pelo teste de Tukey. Para o grupo controle, não houve diferença significativa (p < 0,05) entre as médias dos números de CFU/ml (log 10) recuperadas dos espécimes de todos os materiais. Os 2 desinfetantes exibiram efetividade similar após 24 horas de incubação. Após 7 dias, os tubos do grupo A exibiram turbidez.
A imersão em clorexidina 4% por 10 minutos foi mais efetivo na inativação da Candida albicans.
Pc309
Efeito da polimerização por meio da energia de microondas sobre a rugosidade de resina acrílica para base protética
PERO, A. C.*, COMPGNONI, M. A., BARBOSA, D. B., LUCAS, M. G.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: carolpero@hotmail.com
Nas últimas décadas, a textura de superfície de materiais para base protética vem sendo estudada devido a relação da placa dental e do microorganismo Candida albicans com os processos patológicos da cavidade oral. O presente estudo avaliou o efeito de diferentes ciclos de polimerização no forno de microondas sobre a rugosidade superficial de uma resina acrílica para base protética específica para este método de polimerização (Onda-Cryl). Os espécimes foram divididos em cinco grupos, de acordo com o ciclo de polimerização: A) 3 min a 500 W; B) 13 min a 90 W + 90 s a 500 W; C) 3 min a 320 W + 4 min a 0 W + 3 min a 720 W; T) 9 horas à 74ºC (Clássico, resina termopolimerizável convencional) e Q) 45ºC por 15 min sob pressão de 2 bar (Jet, resina autopolimerizável). Os resultados de rugosidade foram submetidos ao teste de Tukey e não foi observado diferença significante entre os grupos polimerizados através da energia de microondas (A, B e C) e o grupo controle T. Os valores médios de rugosidade variaram entre 0,11 e 0,14 m, evidenciando-se diferença estatisticamente significante entre o grupo A e os grupos C e Q (p < 0,05).
Dentro das condições experimentais desse estudo, a rugosidade superficial da resina acrílica polimerizada por microondas (grupos A, B e C) foi aproximadamente a mesma da resina polimerizada convencionalmente em banho de água (grupo T) e o ciclo curto em microondas (grupo A) forneceu o menor valor médio de rugosidade.
Pc310
Influência do módulo de elasticidade dos pinos-núcleos na resistência à fratura dos dentes
MEZZOMO, É.*, MASSA, F.
Prótese - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: emezzomo@zaz.com.br
Este estudo analisou comparativamente a resistência de dentes restaurados com pinos-núcleos apresentando dois módulos de elasticidade. Selecionou-se 80 pré-molares monorradiculares os quais foram divididos em dois grupos: Grupo A e Grupo B. Cada grupo foi dividido em quatro subgrupos com os seguintes tratamentos: Grupo A: subgrupo A1: dentes restaurados com pinos-núcleos fundidos e fixados com cimento de fosfato de zinco, com abraçamento cervical de 2,0 mm. A2: idêntico ao A1, porém fixados com cimento resinoso. A3: dentes restaurados com pinos-núcleos fundidos e fixados com cimento de fosfato de zinco, sem abraçamento cervical. A4: idêntico ao A3, porém fixados com cimento resinoso. Grupo B: os subgrupos B1, B2, B3, e B4 receberam o mesmo tratamento anterior. A única variável significativa entre os grupos A e B foi o tipo de liga metálica empregado na fundição dos pinos-núcleos: Grupo A (liga de Ni-Cr, módulo de elasticidade: 205 GPa) Grupo B (liga de ouro tipo IV, módulo de elasticidade: 103,3 GPa). Ao submeter-se os 80 corpos-de-prova a um ensaio de compressão obtivemos os seguintes resultados: Grupo A (Ni-Cr) - a média das cargas para ocorrer a fratura foi: subgrupo A1 (106, 52 kgf), A2 (107,15 kgf),A3 (71, 32 kgf), A4 (84,06 kgf); Grupo B (liga de ouro tipo IV): subgrupo B1 (218,09 kgf), B2 (170,32 kgf), B3 (144,83 kgf), e B4 (131,37 kgf). Médias por grupo: Grupo A: 92,26 kgf, Grupo B: 166,15 kgf. 
O aumento do módulo de elasticidade do pino-núcleo (rigidez) diminui a resistência do dente restaurado. 
Pc311
Avaliação da estabilidade cromática em prótese ocular
DALMEIDA, N. F.*, RODE, S. M., RODE, R.
Odontologia - UNIVERSIDADE IBIRAPUERA. E-mail: nunodalmeida@bol.com.br
A pintura da íris é fator primordial na qualidade estética e longevidade da prótese ocular. O objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade cromática das tintas utilizadas em pintura de íris. Foram confeccionados 150 discos em resina acrílica fisicamente ativada por temperatura, metade em resina acrílica com filtro bloqueador de radiação ultravioleta (grupo RUV) e metade em resina convencional sem filtro UV (RC). Cinco discos de resina foram pintados para cada cor (preta, marrom, azul, vermelha e branca), com diferentes tintas (óleo e automotivas à base de laca nitrocelulose e poliéster). Cada amostra foi constituída de um disco incolor pintado unido com resina acrílica ativada quimicamente a um disco confeccionado em resina cor de esclera nº 2, nas mesmas dimensões que o disco pintado, totalizando 150 amostras. As amostras foram submetidas ao envelhecimento acelerado (100 ciclos). As leituras das alterações de cor (delta E = DE) foram realizadas em um espectrofotômetro de reflexão (Sistema CIE L*a*b*) e posteriormente submetidas a análise estatística, (ANOVA e Tukey,  = 0,05). As menores alterações de DE foram verificadas para as tintas automotiva à base de poliéster no grupo RC e automotiva à base de nitrocelulose no grupo RUV (DE < 1). Os pigmentos preto e marrom apresentaram melhor estabilidade de cor (DE < 1), seguidos pelo vermelho (DE > 1), azul (DE > 2) e o branco (DE > 3). As amostras do grupo RC apresentaram alteração de cor significante maior (1,49) do que o grupo RUV (1,00).
Todas as tintas apresentaram alterações cromáticas frente aos efeitos de degradação da luz ultravioleta B, As cores mais estáveis foram preto e marrom seguidas pelo vermelho e azul. O pigmento branco foi o menos estável. As amostras do grupo RUV apresentaram melhor estabilidade cromática.
Pc312
Resistência de união de dois materiais reembasadores macios a três resinas acrílicas polimerizadas por diferentes ciclos
BATISTA, A. U. D.*, PAVAN, S., ARIOLI-FILHO, J. N., MOLLO JÚNIOR, F. A., VAZ, L. G.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: andreulisses@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união à tração entre dois materiais reembasadores macios (Eversoft e Molloplast-B) e três resinas acrílicas de base de dentadura (SR Triplex, Acron MC e Lucitone 550), processados simultaneamente e polimerizados por diferentes ciclos de polimerização. As amostras consistiam de dois segmentos de resina acrílica (60 x 10 x 10 mm) e um segmento central de material reembasador macio (3 x 10 x 10 mm). A associação entre os materiais resultou em 6 grupos: G1 - Molloplast-B/SR Triplex; G2 - Eversoft/SR Triplex; G3 - Molloplast-B/Acron MC; G4 - Eversoft/Acron MC; G5 - Molloplast-B/Lucitone 550 e G6 - Eversoft/Lucitone 550 (10 amostras cada). Os ciclos de polimerização foram: SR Triplex (G1 e G2)  - 2 h a 100ºC; Acron MC (G3 e G4) -  energia por microondas (10 min a 850 W) e Lucitone 550 (G5 e G6) - 90 min a 73ºC, mais 2 h a 100ºC. As amostras foram tracionadas em uma máquina de ensaios MTS-810 (velocidade = 5 mm/min), e os valores médios de resistência de união (MPa) foram anotados, além do tipo de falha (adesiva, coesiva ou mista). Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (p < 0,05). Os valores de resistência de união (MPa) foram: G1 - 1,40; G2 - 0,53; G3 - 0,95, G4 - 0,38, G5 - 1,41 e G6 - 0,55.
Assim, observou-se que a polimerização com energia por microondas reduziu a resistência de união dos materiais reembasadores macios; os maiores valores de resistência de união foram obtidos com o material Molloplast-B; e o menor valor de resistência de união ocorreu com o material Eversoft polimerizado por microondas. (Apoio: CAPES.)
Pc313
Precisão na montagem dos modelos no articulador em função dos diferentes tipos de gessos e diferentes materiais usados na montagem
LOPES, L. A. Z.*, GIL, C.
Prótese - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: arturzl@terra.com.br
O objetivo foi investigar a precisão na fixação do modelo superior em função dos diferentes materiais empregados na base dos modelos e o tipo de gesso usado na montagem. Os gessos comum (Ultra-Cal Herodent, Vigodent), pedra (Herodent Soli-Rock, Vigodent) e pedra especial (Vel-Mix, Kerr) foram usados na fixação dos modelos no articulador semi-ajustável (Bio-Art). Grupo 1 (modelo de gesso com base de resina acrílica), Grupo 2 (modelo de gesso comum), Grupo 3 (modelo de gesso-pedra) e Grupo 4 (modelo de gesso-pedra especial). A alteração dimensional foi medida através de relógios comparadores de precisão micrométrica (Mitutoyo Corporation, Japan) durante o intervalo de tempo de 90 minutos. Os resultados apresentaram uma expansão predominante sobre a contração para o gesso-pedra (124,0 m) seguida do gesso comum (55,0 m) e contração do gesso especial (–3,0 m) no Grupo 1. Os demais grupos apresentaram uma contração predominante. Grupo 2 com o gesso-pedra (–131,0 m), gesso comum (–387,0 m) e gesso especial (–227,0 m); Grupo 3 com o gesso-pedra (–108,0 m), gesso comum (–246,0 m) e gesso especial (–304,0 m) e Grupo 4 com gesso-pedra (–34,0 m), gesso comum (–57,0 m) e gesso especial (–118,0 m). A análise estatística permitiu observar que houve diferença estatisticamente significante entre os grupos experimentais (ANOVA, p < 0,05).
Conclui-se que a contração do gesso provocou um ligeiro afastamento do modelo do seu respectivo registro, sendo esse menor para o gesso-pedra na montagem dos modelos de gesso. O gesso especial promoveu a menor alteração de posição do modelo no Grupo 1.
Pc314
Estudo cinesiográfico da deglutição em indivíduos dentados e edentados
FREITAS, K. B.*, SOUZA, R. F., COMPAGNONI, M. A., BARBOSA, D. B.
Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: kbfreitas@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a separação maxilomandibular mínima durante a deglutição em indivíduos dentados e portadores de próteses totais. Participaram deste estudo 48 indivíduos, divididos em 3 grupos: Grupo I- dentados com idade entre 19 a 29 anos; Grupo II- dentados com 30 ou mais anos; Grupo III- edentados usuários de próteses totais bimaxilares. Para análise foi utilizado o equipamento cinesiográfico K6-I (Myotronics Research Inc., Seattle, WA, EUA) acoplado a um sistema operacional (Microsoft Windows 4.1) que fornece registros tridimensionais da movimentação mandibular. Cada indivíduo foi testado pela deglutição de um volume reduzido de água (20 ml), e a posição de maior fechamento mandibular foi registrada. Este procedimento de registro foi executado três vezes, sendo o valor médio utilizado para este estudo. A menor separação intermaxilar durante a deglutição, no eixo vertical, foi 1,42, 1,13, 2,12 mm, respectivamente, para os grupos I, II e III. Não foram observadas diferenças entre os três grupos (ANOVA, p < 0,05).
É possível concluir que o uso de próteses totais não alterou a movimentação mandibular durante a deglutição, comparados a indivíduos dentados.
Pc315
Influência da temperatura do molde de revestimento na adaptação marginal de coroas fundidas em Ti
FRAGOSO, W. S.*, CONTRERAS, E. F. R., HENRIQUES, G. E. P., GIOLO, S. R., NOBILO, M. A. A., MESQUITA, M. F., SOUSA, R. L. S., TROIA JUNIOR, M. G.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: wagnerfragoso@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi: avaliar e comparar a influência de diferentes temperaturas do molde de revestimento na adaptação marginal de coroas fundidas em titânio comercialmente puro (Ti c.p.). Com o auxílio de um torno mecânico, padronizou-se o preparo para coroas totais em oito dentes bovinos. Moldeiras individuais e silicone por adição foram utilizados para reprodução dos preparos em gesso especial tipo V. Foram confeccionadas oito coroas para cada grupo experimental, sendo estes constituídos por moldes de revestimento com temperaturas finais de fundição de 430ºC, 550ºC e 670ºC. Os valores dos desajustes marginais foram registrados em um microscópio mensurador (50 X). Pelo teste de Kruskal-Wallis verificaram-se diferenças estatísticas significativas entre os valores médios das coroas fundidas a 550C (95,0 m - DP 26,0) e os valores médios dos demais grupos; 430C (203,4 m - DP 111,8) e 670C (213,8 m - DP 109,1).
Com base nestes resultados, concluiu-se que: a temperatura do revestimento interfere na adaptação marginal das coroas fundidas em titânio sendo que os melhores resultados são obtidos com o revestimento à 550C.
Pc316
Análise comparativa de dois métodos de avaliação do desajuste marginal de coroas metalocerâmicas “collarless”
NOVAIS, P. M. R., MATSUMOTO, W.*
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: polyanna@unifor.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar duas ténicas utilizadas para medir desajustes marginais de coroas metalocerâmicas com margem vestibular cerâmica (“collarless”). Foram confeccionadas coroas “collarless” pela técnica de aplicação direta sobre o modelo de trabalho. As coroas foram avaliadas pelo método direto em microscópio óptico com 50 X de aumento (Measuroscope - Japão) e pela técnica da impressão através de fotografias com 12,5 X de aumento em microscópio Neophot 30. O desajuste marginal foi avaliado em um ponto central da porção vestibular. Os valores de 12 corpos-de-prova pelas duas técnicas totalizaram 24 valores do desajuste marginal expressos em micrômetros. Foram aplicados o teste t pareado e o teste de correlação de Pearson (alfa = 5%, ambos) para avaliar os resultados das duas técnicas. Os valores médios e o desvio padrão das amostras foram de 101,83  23,67 e de 110,25  47,30 para o método direto e a técnica da impressão, respectivamente. Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os métodos, nem correlação entre os valores de ambos. 
Assim, conclui-se que o método direto apresentou dados mais constantes, com valores mais próximos entre si que a técnica da impressão, mas verificou-se não haver diferença estatisticamente significante entre as duas técnicas. (Apoio financeiro: CAPES.)
Pc317
Estudo da alteração da posição dos dentes durante a acrilização da prótese total em função do tipo de muralha utilizada
RODRIGUES, R. S., KIAUSINIS, V., BEZERRA, A. P. C. G.*
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: apcgb@usp.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a alteração linear da posição dos dentes artificiais durante a fase de processamento em função do tipo de muralha de contenção (grupo I - silicona para laboratório Vip-Sil, endurecimento por condensação baixa viscosidade, grupo II - silicona para laboratório Labor Mass, grupo III - gesso-pedra tipo III). Utilizaram-se 30 corpos-de-prova nos moldes de prótese total superior, onde foram inseridos os seguintes pontos de referência: ponto médio do bordo incisal dos incisivos centrais, nas cúspides vestibulares dos primeiros pré-molares de ambos os lados e nas cúspides disto-vestibulares dos segundos molares de ambos os lados. Foram efetuadas leituras das distâncias entre os pontos de referência através de um paquímetro digital Mitutoyo, com precisão de centésimos de milímetro, nas seguintes fases: 1 - primeiro estágio (após montados os dentes, etapa que corresponde a fase em que o cirurgião-dentista provou a prótese em cera estabelecendo a oclusão e posterior envio da mesma para processamento no laboratório); 2 - segundo estágio (após desinclusão da mufla mantendo o modelo funcional em posição). O grupo III apresentou menor movimentação seguido dos grupos I e II, apesar das diferenças entre eles serem mínimas.
Conclui-se que não houve diferença estatisticamente significativa na alteração da posição dos dentes em relação ao tipo de muralha utilizada. Mas o uso das siliconas é justificado pela limpeza e velocidade no acabamento e polimento da prótese, além da melhor reprodutibilidade de detalhes não necessitando de retoques na escultura.
Pc318
Efeito da altura da crista óssea e proximidade de raízes sobre a presença ou ausência da papila gengival interproximal
PEREZ, F.*, SEGALLA, J. C. M., LAURIS, J. R., TICIANELI, M. G., RIBEIRO, J. G. R.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: fabperez@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi observar a presença ou ausência da papila gengival em relação à distância do ponto de contato interproximal dentário até a crista óssea, e à distância das faces interproximais de dentes adjacentes. Os pacientes foram divididos em 3 grupos: grupo 1: 20 a 30 anos; grupo 2: 31 a 40 anos; grupo 3: 41 a 50 anos. Foi realizado exame clínico que constatou a presença ou não da papila gengival que, para ser considerada presente, deveria ocupar todo o espaço proximal. As áreas examinadas foram: entre os incisivos centrais superiores e entre o canino e o primeiro pré-molar superior, para que fossem examinadas as regiões anterior e posterior. Foram obtidas radiografias dessas regiões, com uma tela milimetrada adaptada junto ao filme para que a imagem radiográfica pudesse ser mensurada mais satisfatoriamente. Obtidas as radiografias, as medidas eram realizadas e relacionadas com a presença ou ausência da papila gengival.
Com a análise dos dados obtidos, permitiu-se concluir que: a região anterior apresenta maior tendência à ausência da papila gengival; a idade dos pacientes não interferiu nos resultados; a distância das raízes adjacentes não interferiu nos resultados; a distância do ponto de contato interproximal até a crista óssea teve influência sobre a presença ou ausência da papila gengival.
Pc319
Efeito do envelhecimento (termociclagem) na resistência à tração de reembasadores resilientes e resina acrílica
OLIVEIRA, L. V.*, MESQUITA, M. F., HENRIQUES, G. E. P., NÓBILO, M. A. A., CONSANI, R. L. X.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: mesquita@fop.unicamp.br
Este estudo avaliou o efeito da termociclagem na resistência à tração da união entre 2 reembasadores resilientes, um à base de silicone (Softliner) e outro à base de resina acrílica (Eversoft) e uma resina acrílica (QC-20). Foram utilizadas matrizes metálicas incluídas em mufla, cujo molde impresso foi preenchido com resina acrílica e posteriormente com material resiliente. Foram confeccionadas 100 amostras de cada material, divididas em 10 grupos: I - 0 ciclo (controle); II - 200 ciclos; III - 500 ciclos; IV - 1.000 ciclos; V - 1.500 ciclos; VI - 2.000 ciclos; VII - 2.500 ciclos; VIII - 3.000 ciclos; IX - 3.500 ciclos e X - 4.000 ciclos. Utilizou-se o aparelho termociclador MSCT-3 Plus, com ciclos de imersão de 1 minuto em água à 5ºC ( 1ºC) e 1 minuto em água à 55ºC ( 1ºC) e a máquina de ensaio universal Emic DL-500MF (5 mm/minuto). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de Tukey (5%), e as amostras observadas quanto ao tipo de falha. O material Softliner, submetido aos diferentes ciclos térmicos, não apresentou alteração estatística na resistência à tração da união (valores variando entre 0,52 e 0,69 MPa). O Eversoft apresentou aumento dos valores, quando comparado o grupo controle (0,47 MPa) e o de 500 ciclos (0,46 MPa) com o de 4.000 ciclos (0,70 MPa). Quanto ao tipo de ruptura, observamos que o Eversoft apresentou maior porcentagem de falha adesiva e mista, e o Softliner, 100% de falha adesiva.
A termociclagem promoveu aumento dos valores de resistência à tração da união do Eversoft, e não alterou estes valores para o Softliner.
Pc320
Resistência da união entre materiais de revestimento estético e Ni-Cr utilizando diferentes sistemas de união
ALMILHATTI, H. J.*, SEGALLA, J. C. M., GIAMPAOLO, E. T., BELOTI, A. M.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: almilhatti@hotmail.com
O estudo avaliou o efeito de dois tratamentos na resistência da união de materiais utilizados como revestimento estético de próteses fixas a uma liga de Ni-Cr (Wiron 99) antes e após termociclagem. Para tanto, 48 estruturas metálicas circulares foram construídas, polidas metalograficamente com lixas seqüenciais de diferentes granulometrias (80, 320, 600 e 1.200) e jateadas com Al2O3 de 100 m durante 10 segundos a uma distância de 20 mm. As estruturas foram divididas em 2 grupos de 24 elementos e receberam dois tratamentos diferentes: sistema Siloc (opaco e dentina Artglass) e Metal Photo Primer (opaco e dentina Solidex) de acordo com as instruções dos fabricantes. Os corpos-de-prova foram divididos em 2 subgrupos iguais, armazenados em água destilada a 37C por 24 horas e submetidos aos ensaios mecânicos de cisalhamento com velocidade de 0,5 mm/min antes e após a ciclagem térmica (250 ciclos alternados a 4C e 55C, com 15 segundos em cada banho). Os tipos de falhas foram também avaliados utilizando-se uma lupa estereoscópica com aumento de 40 vezes e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados foram submetidos à análise de variância e mostraram que a força de união para o sistema Siloc (8,3 MPa) foi estatisticamente superior ao Metal Photo Primer (4,8 MPa) após a termociclagem (p < 0,05). Os dois grupos foram afetados pela termociclagem (p < 0,05). A análise das superfícies fraturadas indicou que as falhas foram predominantemente adesivas para ambos os grupos.
Concluiu-se que o sistema Siloc apresentou resistência de união maior que a do grupo Metal Photo Primer.
Pc321
Análise fotoelástica do rebordo sob “overdenture” implanto-suportada, associada à barra, encaixe ERA e magneto
PIAGGE, C. D.*, LAGANÁ, D. C.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: piagge@terra.com.br
Várias são as associações entre os implantes e o sistema de conexões empregados em “overdentures”. Desta forma, é importante observar o comportamento das tensões sobre as estruturas de suporte, já que não existe o mecanismo fisiológico próprio do ligamento periodontal dos dentes. Assim o objetivo desta investigação foi avaliar, com o auxílio do método fotoelástico, o comportamento da distribuição das tensões em sobredentaduras, suportadas por 4 implantes na região de caninos e pré-molares, apoiadas sobre barras de estabilização, retidas com encaixe ERA, com ou sem apoio de implante com “abutment” magnético na região distal do rebordo. Foram aplicadas cargas de forma crescente de 1, 3, 5, 7 e 10 kg, sobre a base do modelo superior, na região mediana correspondente aos segundos pré-molares. Os resultados obtidos pela análise fotoelástica demonstraram que, quando uma sobredentadura é suportada por implantes na região anterior, apoiada sobre barra e retida pelo sistema ERA (CPBE - corpo-de-prova barra ERA implante magneto), as tensões concentraram-se na região dos implantes. Quando uma sobredentadura é suportada por 4 implantes anteriores, unidos por uma barra e 2 implantes com magnetos na região posterior (CPBEIM - corpo-de-prova barra ERA implante magneto), as tensões foram melhor distribuídas entre eles e o rebordo residual interposto, sobrecarregando menos os implantes.
As próteses tipo “overdentures”, empregando a associação destes sistemas barra, encaixe ERA e magneto (CPBEIM), apresentam uma modalidade de tratamento eficaz na preservação do tecido ósseo.
Pc322
Estudo da viabilidade do uso de resinas de acetato para a confecção de grampos circunferenciais de PPR
RODRIGUES, R. C. S.*, DIAS, S. C., MATTOS, M. G. C., RIBEIRO, R. F.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: renata@forp.usp.br
O objetivo deste estudo foi comparar estruturas metálicas obtidas em titânio cp grau I (Tritan) e ligas de Co-Cr (Remanium GM380 e Magnun H50N) a grampos obtidos em resina de acetato (Dental D, Quatrotti). As estruturas metálicas de Ti cp e Co-Cr foram fundidas na máquina Discovery Plasma sob vácuo e argônio, com injeção no molde por vácuo-pressão. A resina foi aquecida em dispositivo próprio por 20 min a 250ºC e injetada no molde dos grampos. Para todos os materiais, apenas rebarbas e nódulos foram cuidadosamente removidos. Os grampos foram submetidos ao ensaio de simulação de uso (5 anos) utilizando a máquina de ensaios idealizada por Ribeiro (1998). Os dados (N) gerados durante os ciclos de inserção e remoção dos corpos-de-prova foram gravados num computador conectado à máquina e submetidos à análise estatística pela análise de variância e teste de Tukey em nível de 5% (Remanium = 30,55 N, Magnum = 31,28 N, Tritan = 25,37 N e Dental D = 4,96 N). A análise de variância mostrou diferença estatisticamente significante entre os materiais utilizados ( < 0,01), e não houve diferença significante para as interações materiais e tempos de simulação. O teste de Tukey indicou que há diferença significante das ligas de Co-Cr para o Ti cp e para a resina, bem como do Ti cp para a resina. As ligas de Co-Cr não apresentam diferença significante.
Pelos resultados obtidos pode concluir que as estruturas metálicas em Co-Cr e Ti cp podem assegurar capacidade retentiva para os grampos circunferenciais, e que a retenção dos grampos de resina precisa de outros estudos para melhor avaliação.
Pc323
Estudo do método da largura nasal para seleção dos dentes artificiais em três grupos raciais da população brasileira
VARJÃO, F. M.*, NOGUEIRA, S. S., BASSO, M. F. M., SEÓ, R. S.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: fabimansur@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar, em três grupos raciais da população brasileira, o comportamento do método da largura nasal, utilizado para a seleção da largura dos dentes artificiais anteriores de próteses totais. Foram estudados 120 indivíduos dentados naturais entre 18 e 33 anos, de ambos os sexos, divididos em três grupos: G1 - 40 brancos; G2 - 40 pardos e G3 - 40 negros. Para cada indivíduo, a largura nasal e a distância em linha reta entre as cúspides dos caninos foram mensuradas com um paquímetro digital. O teste de correlação de Pearson foi empregado para determinar o grau de relação linear entre as duas medidas. Foi também determinado o erro de seleção, em mm, inerente à utilização do método. Ainda, a análise de variância foi utilizada para verificar, em relação às raças, diferenças entre médias e, o teste de Tukey (p < 0,05), para identificar as médias diferentes.
Para os três grupos raciais, a largura nasal apresentou uma baixa correlação com a distância intercuspídea dos caninos, insuficiente para ser utilizada como um fator de previsão. A utilização do método levaria, em média, para os três grupos raciais, à seleção de dentes artificiais maiores que os naturais. A raça negra apresentou a largura nasal e a distância intercuspídea significativamente maiores que as das raças branca e parda. O método mostrou-se falho para os três grupos raciais, podendo, entretanto, fornecer alguma orientação inicial no processo de seleção para indivíduos brancos.
Pc324
Avaliação clínica do aumento gengival induzido pela ciclosporina e nifedipina
LISBÔA, A. H.*, MACHADO, M. A. N., SEMPREBOM, A. M., ROSA, E. A. R., ASSAD, R. A.
Pós-Graduação - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: alessandrolisboa@hotmail.com
O crescimento gengival induzido por drogas é um efeito colateral associado principalmente com três tipos de drogas: bloqueadoras dos canais de cálcio (fenitoína), imunossupressoras (ciclosporina) e as anticonvulsivantes (nifedipina). O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência e severidade do crescimento gengival em pacientes sob terapia com nifedipina e/ou ciclosporina, por meio do índice clínico para aumento gengival proposto por Caffesse e Inglés. O estudo foi realizado em 28 pacientes sob terapia com ciclosporina e 18 sob terapia com ciclosporina e nifedidina. Foram feitos os registros das variáveis demográficas (idade e sexo do paciente), farmacológicas (dose, tempo de uso da droga e concentração plasmática) e das variáveis periodontais (índice de placa, índice gengival, profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, sangramento à sondagem) e do crescimento gengival. Os resultados mostraram que o crescimento gengival foi observado em 80,5% dos pacientes. Sendo que o aumento gengival mais freqüente foi o grau 1, que ocorreu em 12,1% das faces dos dentes. O grau 2 foi observado em 1,2% e o grau 3 manifestou-se em 0,1% das faces. Não houve associação entre o crescimento gengival e as variáveis demográficas e as variáveis farmacológicas. No entanto, houve associação entre o crescimento gengival e as variáveis periodontais, exceto para o índice de placa.
O aumento gengival induzido por drogas é um efeito colateral freqüente em pacientes tratados com ciclosporina e/ou nifedipina, acometendo 80,5% dos pacientes que participaram deste trabalho.
Pc325
Análise da expressão da proteína p53 em carcinomas de células escamosas da mucosa bucal
VERLI, F. D.*, SOUZA, M. S. G. S., MESQUITA, A. T. M., LIMA, N. L.
Odontologia - FACULDADE FEDERAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. E-mail: flavianaverli@bol.com.br
Neste trabalho foram utilizados 18 casos de carcinomas de células escamosas das estruturas bucais, com localização na língua, lábio inferior, rebordo alveolar, assoalho bucal, palato e trígono retromolar, em ordem decrescente de prevalência. As amostras foram classificadas, de acordo com o sistema modificado de classificação histológica de malignidade de Anneroth, Batsakis e Luna (1987), coradas pela técnica da hematoxilina-eosina (H. E.). Houve marcação imuno-histoquímica para p53 em 94,4% dos casos, com o anticorpo clone BP 53-12, sendo mais intensa nos carcinomas com algum grau de diferenciação. Para o anticorpo clone PAb 240, o índice de positividade foi menor (38,9%). Existe diferença no padrão de marcação imuno-histoquímica para a proteína p53, em relação aos tipos de clones de anticorpos. 
Houve uma relação entre a expressão da proteína p53, com o grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear e padrão de invasão, quando comparados isoladamente. (Apoio financeiro: CAPES.)
Pc326
Prevalência de xerostomia e alterações da mucosa bucal na clínica de pacientes diabéticos da FOAr-UNESP
MASSUCATO, E. M. S.*, ORRICO, S. R. P., SOUSA, C. P., BACALHAU, J., NASSAR, P. O., PIRES, J. R.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: emaria@foar.unesp.br
A diabetes mellitus é uma doença crônica que predispõe a repercussões na cavidade bucal. Este estudo tem como objetivo apresentar dados demográficos, prevalência de xerostomia e de alterações da mucosa bucal em pacientes diabéticos. Foram examinados 61 pacientes diabéticos tipo 1 e 2, sendo 59% do sexo masculino, 64% da raça branca e 63,9% na faixa etária de 46 a 65 anos. Do total examinado, 68,9% eram diabéticos tipo 2 e 60,7% apresentavam-se metabolicamente controlados. Aproximadamente, 78,8% dos pacientes não fumavam sendo que destes, 19,7% eram ex-fumantes. Observou-se que 72,1% apresentavam xerostomia, e classificou-se o grau de xerostomia seguindo escore preconizado pelos pesquisadores. 37,2% apresentavam xerostomia leve, 48,8% moderada e 14% xerostomia severa. Do total de pacientes com xerostomia, 68,18% eram diabéticos tipo 2 e 18% fumantes. Foram diagnosticadas 87 lesões da mucosa bucal (77% dos pacientes examinados) e as mais prevalentes foram: língua saburrosa (28,1%), queilite actínica (14,9%) e lesões relacionadas à Candida ssp. (8%). Fatores metabólicos, nutricionais e interações microbianas, associados ao uso do tabaco e de medicamentos xerogênicos, principalmente anti-hipertensivos e ansiolíticos, são coadjuvantes na ocorrência destas alterações.
Concluiu-se que as complicações bucais são comuns no paciente diabético, principalmente nos que apresentam o tipo 2 e que o diagnóstico e o controle destas afecções pode refletir em suas condições sistêmicas.
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Análise histopatológica e histomorfométrica da displasia fibrosa dos maxilares
KALAOUN, R.*, PORTARI, E. A., SILVA, R. H. G., SAMPAIO, R. K. P. L., DIAS, E. P.
Patologia - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: krosana@uol.com.br
A displasia fibrosa é considerada um crescimento hamartomatoso, onde o osso normal é substituído por tecido fibroso, com a formação de graus variados de tecido calcificado imaturo. Microscopicamente, as proporções de tecido fibroso e ósseo, a celularidade e a quantidade de colágeno existente variam de lesão para lesão. Este estudo tem como objetivo geral estabelecer critérios histopatológicos e histomorfométricos para a identificação dos estágios de maturação da displasia fibrosa dos maxilares. Nas 26 amostras selecionadas foi realizada a quantificação das áreas de colágeno do tipo I (utilizando-se a coloração picrosírius e o microscópio de luz polarizada) e da celularidade das lesões (utilizando-se o H. E.). A histomorfometria foi realizada utilizando-se o programa Image-Pro Plus. A análise dos cortes em H. E. mostrou que podem ser utilizados os seguintes critérios para a avaliação da maturidade da lesão: proporções entre tecidos ósseo/fibroso; tipos de fibras colágenas; disposição das trabéculas ósseas e presença de osso lamelar. O programa Image-Pro Plus mostrou ser eficiente para a quantificação das áreas de colágeno do tipo I e da celularidade das lesões.
Através da análise histopatológica e histomorfométrica, pode-se atribuir à displasia fibrosa dos maxilares graus de maturação: leve, moderado e acentuado. Pela diversidade de aspectos microscópicos de uma mesma lesão, para uma melhor aplicação clínica seria ideal correlacionar a biópsia a uma determinada área radiográfica da lesão. (Apoio financeiro: PRO-CAPES.)
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Efeito da radiação laser de 685 nm na proliferação celular de Candida parapsilosis – estudo in vitro
MARQUES, A. M. C.*, GERBI, M. E. M. M., LIMEIRA, F. A., CATÃO, M. H., MACEDO, J., NOYA, M. S., PINHEIRO, A. L. B., MARTINS, M. P. C.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: amarques@ufba.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a proliferação celular in vitro da Candida parapsilosis após irradiação do laser (AsGaAl, 685 nm, 25 mW, CW,   0,6 mm), através da espectofotometria (600 nm) e da microscopia óptica. A amostra de Candida parapsilosis foi semeada em um tubo de ensaio, contendo meio Sabouraud sólido e foi colocado em estufa bacteriana a 28ºC. Após 24 horas de inoculação dos microorganismos, alíquotas da cultura (2 ml) foram retiradas e colocadas em 12 tubos de ensaio distribuídas em quatro grupos de três tubos cada, sendo: GC - controle, Grupos Experimentais - irradiados com laser, com dose de 6 J/cm2 para o G1, G2, 8 J/cm2 e 10 J/cm2 para o G3. Os períodos de análise foram de 0, 24 e 48 h (24 h após irradiação). Os resultados da espectrofotometria após 48 h foram: GC T01, 02 e 03 - 0,210, G1 T01 - 0,198, T02 - 0,199, T03 - 0,148, G2 T01 - 0,136, T02 - 0,195, T03 - 0,136, G3 T01 - 0,123, T02 - 0,110, T03 - 0,099. Para a análise histológica, as lâminas foram preparadas, coradas com violeta de gensiana, para visualização das células. Os resultados obtidos 48 h após foram: GC células maiores e espalhadas; G1 algum agregado de células, mas também foram observadas células isoladas; G2 células mais agrupadas, mas ainda algumas células isoladas; G3 células bem agrupadas.
Concluindo assim que a irradiação laser interferiu no processo de multiplicação celular, e que a dose de 10 J/cm2, promoveu um maior agrupamento entre as células e um menor percentual de densidade óptica (inibição da proliferação) da Candida parapsilosis, quando comparados com os outros grupos.
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Avaliação dos parâmetros de halitose bucal e nasal em pacientes com e sem fissura de lábio e/ou palato
AMADO, F. M.*, CHINELLATO, L. E. M., TÁRZIA, O., REZENDE, M. L. R.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: flavio.amado@bol.com.br
Objetivou-se investigar as relações entre os parâmetros de halitose em pacientes portadores de fissura de lábio e/ou palato e alunos de pós-graduação da FOB-USP. Foram examinados 42 pacientes divididos em dois grupos: grupo 1, constituído por alunos de pós-graduação em Odontologia da FOB; grupo 2, constituído por portadores de fissura de lábio e/ou palato já reparada. Foram avaliadas as concentrações bucal e nasal de compostos sulfurados voláteis (CSVs) através do monitor portátil de sulfetos Halimeter, os valores relacionados à taxa de fluxo salivar em repouso e estimulado, e teste BANA com material proveniente da saburra e peso seco da mesma. Os resultados foram analisados utilizando-se o teste t dependente e independente, nas variáveis quantitativas escalares da halitose, fluxo salivar e peso da saburra. Houve relação entre a presença de saburra e os níveis de CSVs, assim como entre fluxo salivar, tanto em repouso como estimulado, com os níveis de CSVs; no grupo II pôde-se ainda observar relação significante entre o peso da saburra e o fluxo salivar em repouso e estimulado, e a mesma relação entre fluxo salivar estimulado e peso da saburra após o agrupamento dos pacientes em um único grupo; não houve diferença significante entre os grupos em relação à halimetria bucal; o grupo 1 apresentou maiores valores de halimetria nasal do que o grupo 2.
Os pacientes com fissura de lábio e/ou palato operados não mostraram diferenças significantes em relação aos parâmetros estudados, quando comparados com pacientes sem fissura.
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Influência de próteses dentais no isolamento de Candida albicans e presença de candidose bucal em pacientes HIV+
LUSVARGHI, A. D. S.*, SILVEIRA, F. R. X., PIRES, M. F. C.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: gandrea@usp.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do uso de próteses (PR) totais ou parciais removíveis na freqüência de isolamento de C. albicans e presença de candidose pseudomembranosa em pacientes HIV+. Foram examinados 68 pacientes HIV+ portadores de PR e 125 pacientes HIV+ não-usuários de PR serviram como grupo controle. A contagem de células CD4 foi obtida após coleta de sangue realizada no mesmo dia do exame clínico, sendo o material para isolamento das leveduras coletado da mucosa jugal, com “swab” estéril e semeado em ágar Sabouraud dextrose acrescido de cloranfenicol. As cepas de C. albicans foram identificadas pelos testes de formação de tubos germinativos e clamidoconídios, bem como, auxanograma e zimograma. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e quando esta foi estatisticamente significativa utilizou-se o teste HSD-Tukey. C. albicans foi isolada em 66,2% (45/68) dos pacientes que utilizavam PR e em 38,4% (48/125) dentre os não-usuários, com p < 0,001. A presença de candidose pseudomembranosa foi observada em 14 pacientes, destes 71,43% (10/14) portavam PR e a ausência de candidose ocorreu em 67,59% (121/179) dos não-usuários de PR, com p < 0,01. A média de contagem de células CD4 foi menor no grupo portador de candidose pseudomembranosa, independentemente do uso de PR.
O uso de PR foi um fator importante tanto no isolamento como na presença de candidose bucal entre os pacientes HIV+ avaliados neste estudo. (Apoio financeiro: FAPESP - 00/01234-5.)
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Melanoma primário de mucosa bucal: análise clínico-patológica de 20 casos
PEREZ, D. E. C.*, LOPES, M. A., ALMEIDA, O. P., KOWALSKI, L. P.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: decperez78@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi descrever as características clínicas e histopatológicas de 20 casos de melanoma primário de mucosa bucal. Os casos são oriundos dos arquivos do Centro de Tratamento e Pesquisa Hospital do Câncer A. C. Camargo, São Paulo, entre os anos de 1955 e 1998. Dados clínicos foram obtidos dos prontuários clínicos e as características histopatológicas revisadas. Análise imuno-histoquímica de S-100 e HMB45 também foram realizadas. Não houve predileção por gênero, a idade média dos pacientes foi de 51,8 anos e o local mais comum de acometimento foi o palato duro com 9 casos (45%). À análise histopatológica, a maioria dos casos apresentava proliferação de células fusiformes pigmentadas, anaplásicas, com nucléolos evidentes, arranjadas em ninhos e fascículos. Cinco casos (25%) eram amelanóticos. As células neoplásicas se mostraram positivas para S-100 e HMB45. A maioria dos casos foram tratados com cirurgia e 17 (85%) de 20 pacientes apresentaram recorrência local e à distância, morrendo da doença após um tempo médio de 25,5 meses. Dois pacientes com tumores localizados em mucosa de lábio inferior não apresentaram recidiva e estão livres da doença após 40 e 420 meses de tratamento. Um paciente não foi proservado pois abandonou o seguimento.
Nossos dados mostram que melanomas primários de mucosa bucal são tumores muito agressivos, com pobre prognóstico. A localização parece ser um fator prognóstico importante, visto que somente nos casos localizados em mucosa do lábio inferior, os pacientes se encontram vivos e sem doença.
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O efeito da compressão JPEG na subtração digital quantitativa de perda óssea alveolar simulada
MAHL, C. E. W.*, GEGLER, A., FONTANELLA, V. R. C.
Cirurgia e Ortopedia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: carlosmahl@hotmail.com
Para avaliar o efeito da compressão JPEG na subtração digital quantitativa de perda óssea alveolar maxilar simulada, 30 radiografias periapicais da região anterior da maxila, com pelo menos uma área alveolar edêntula, foram digitalizadas no modo 8 bits e 300 dpi. As imagens resultantes foram duplicadas e salvas no formato JPEG “lossless” (nível 12) A e B. Nas imagens B foram desenhadas quatro áreas de 45 x 45 pixels. A primeira permaneceu inalterada e nas demais a perda óssea alveolar (POA) foi simulada através da ferramenta lápis do programa Adobe Photoshop v. 6.0, com tinta preta (1%, 3% e 5% de opacidade). As imagens B foram reproduzidas digitalmente seis vezes e salvas no formato JPEG com níveis de compressão 10, 8, 6, 4, 2 e 0. As imagens A e B de cada caso foram subtraídas através do programa Image Tool. Nas imagens resultantes da subtração as áreas desenhadas foram selecionadas e sua densidade média de pixels calculada. A análise ANOVA complementada pelo teste de Tukey mostrou diferenças significativas (p = 0,05) entre os valores de pixel nas áreas inalteradas (127,50  0,56) e POA 1% (126,61  0,50), 3% (125,28  0,50) e 5% (123,97  0,51). As imagens sem compressão (125,81  1,48) não diferiram significativamente daquelas submetidas à compressão nível 10 (125,67  1,38), 8 (125,73  1,40), 6 (125,79  1,47), 4 (125,81  1,42) ou 2 (125,91  1,45), mas diferiram da compressão nível 0.
A compressão JPEG nos níveis 10, 8, 6, 4 e 2, comparada às imagens sem compressão, não afeta a subtração digital quantitativa de perda óssea alveolar maxilar simulada quando se utiliza o programa Image Tool.
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Influência da desinfecção de filmes periapicais na qualidade da imagem
DEVITO, K. L.*, PONTUAL, M. L. A., HAITER NETO, F., ALMEIDA, S. M., AMBROSANO, G. M. B.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: karinadevito@bol.com.br
O método de desinfecção por imersão de filmes radiográficos em soluções químicas é uma alternativa para o controle da infecção durante a obtenção de radiografias intrabucais. No entanto, não se tem conhecimento da influência deste método na qualidade da imagem. Neste trabalho avaliou-se o contraste radiográfico de filmes periapicais submetidos à imersão em soluções de hipoclorito de sódio (1, 2 e 5%) em diferentes tempos (30 s, 2 min 30 s, 5 min e 10 min). Radiografou-se de uma escala de densidade de alumínio de 16 mm de espessura, mantendo-se os fatores de exposição padronizados. Após a exposição, os filmes foram imersos nas soluções de hipoclorito testadas durante os 4 tempos estudados. As radiografias foram processadas em processadora automática e foram obtidas as leituras densitométricas dos degraus de 2 e 8 mm, utilizando um fotodensitômetro. Com os valores das densidades ópticas, os contrastes radiográficos foram calculados. Os dados foram submetidos a uma ANOVA com 1 tratamento adicional. Para comparações com o controle foi utilizado o teste de Dunnett e para as demais comparações, o teste de Tukey. O valor médio do contraste, referente ao grupo controle, foi de 1,16, não apresentando diferença estatisticamente significativa quando comparado a qualquer um dos grupos estudados (p > 0,05).
O método de desinfecção por imersão em soluções de hipoclorito de sódio é uma alternativa válida para o controle de infecção de filmes radiográficos, não provocando alterações no contraste da imagem.
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Estudo do efeito radioprotetor da vitamina A na reparação tecidual em ratos
DOMINGOS, A. C.*, CRUZ, A. D., VIZIOLI, P. M. U., VIZIOLI, M. R., BOSCOLO, F. N.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: acdvs@ig.com.br
Considerando os efeitos prejudiciais da radiação ionizante nos tecidos vivos, foi avaliado o efeito radioprotetor da vitamina A na reparação tecidual de ratos submetidos a um procedimento cirúrgico na região dorsal. Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais: Grupo Controle (GC), correspondente aos animais que receberam apenas intervenção cirúrgica; Grupo Irradiado (GI), constituído por animais que receberam uma dose única de 6 Gy de radiação gama, corpo total, 72 horas após o procedimento cirúrgico; Grupo Vitamina A (GVA), composto por animais que receberam 15.000 UI de vitamina A 48 horas após a cirurgia e Grupo Vitamina A Irradiado (GVAI), que além dos procedimentos do grupo anterior, foram irradiados 72 horas após a cirurgia. O processo de reparação tecidual foi observado 4, 7, 14 e 21 dias após a produção da ferida, pelos seguintes métodos: coloração por hematoxilina-eosina, para observações morfológicas do tecido de granulação, e morfometria dos fibroblastos; coloração de Mallory para visualização da fibroglia; coloração pelo picrosírius para avaliação qualitativa e quantitativa da birrefringência dos feixes de colágeno e reação histoquímica do azul de toluidina para exame do dicroísmo linear. Foi observado que o GI apresentou atraso na reparação tecidual em relação aos outros grupos, ao passo que o GVAI apresentou reparação tecidual próxima ao GC.
A avaliação dos resultados permitiu concluir que a vitamina A foi efetiva como radioprotetor.
Pc335
Avaliação radiográfica da relação das cúpulas alveolares com pré-molares e molares
FONSECA, L.*, TEIXEIRA, L., MANZI, F. R., COSTA, D. V., RIBEIRO, D. C., FAQUINELLI, L.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: fonseca@joinnet.com.br
O seio maxilar é o seio paranasal mais importante na Odontologia devido a sua próxima relação com as raízes dos dentes superiores. Ele está presente no nascimento com volume reduzido, entretanto cresce durante a vida. Este processo é chamado de pneumatização, o qual proporciona mudanças na forma e tamanho do seio maxilar como extensões alveolares, promovendo íntima relação com as raízes (cúpulas alveolares). Esta relação pode ser favorável para infecções sinusais de origem odontogênica. O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação anatômica entre o seio maxilar e as raízes dos pré-molares e molares radiograficamente. Foram analisadas 300 radiografias periapicais do arquivo da Clínica de Radiologia da PUCMINAS, onde se quantificou a presença de cúpulas alveolares dos dentes presentes. Após a tabulação dos dados, estas foram observadas em 4,97% dos primeiros pré-molares, 14,5% dos segundos pré-molares, 17,75% dos primeiros molares, 17,99% dos segundos molares e 11,01% dos terceiros molares. Foi observado ainda que apenas a incidência destas cúpulas nos primeiros pré-molares é menor que nos demais elementos dentários (p < 0,05) e estes não apresentaram diferença estatística entre si. Constatou-se, também, que as raízes mésio e disto-vestibulares dos molares apresentam maior incidência de cúpulas (p < 0,05), que as raízes palatinas dos mesmos.
Conclui-se que a prevalência de cúpulas alveolares em pré-molares e molares são comuns. Além disso, as raízes vestibulares dos molares são mais afetadas, quando comparadas com as palatinas. O profissional precisa estar alerta durante intervenções odontológicas nestas áreas.
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Avaliação da reprodutibilidade da subtração radiográfica digital quantitativa em reabsorções radiculares externas
GEGLER, A.*, MAHL, C. E. W., FONTANELLA, V. R. C.
Cirurgia e Ortopedia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: adersongegler@hotmail.com
Para avaliar a reprodutibilidade da técnica de subtração radiográfica digital quantitativa em reabsorções radiculares externas simuladas, onze incisivos laterais superiores foram radiografados (filme Kodak Insight) três vezes (SR: sem reabsorção, PR: pequena reabsorção - broca esférica 1/4 e GR: grande reabsorção - broca esférica 3) com projeções, tempo de exposição e processamento padronizados. Todas as reabsorções foram simuladas na superfície vestibular. As radiografias foram capturadas através de um scanner de mesa, no modo 8 bits e 300 dpi. As imagens resultantes foram salvas no formato TIFF. Os pares de imagens foram subtraídos (SR versus PR e SR versus GR) usando o programa Image Lab, por três observadores, por três vezes, com intervalo de uma semana. Para cada subtração a área da reabsorção foi selecionada e seu valor de densidade média calculado. A análise ANOVA (p = 0,05%) não mostrou diferença estatisticamente significativa para os valores intra-observador nem interobservador em nenhum grupo. Os valores de densidade média encontrados para o observador A foram 121,60  2,56 (SR versus PR) e 111,84  4,04 (SR versus GR), observador B 121,86  2,50 (SR versus PR) e 110,92  3,36 (SR versus GR) e observador C 121,70  2,39 (SR versus PR) e 111,10  2,67 (SR versus GR).
A técnica de subtração radiográfica digital quantitativa através do uso do programa Image Lab é reprodutível em reabsorções radiculares externas simuladas.
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O efeito do formato de arquivo na subtração digital quantitativa em reabsorções radiculares externas simuladas
FONTANELLA, V. R. C.*, GEGLER, A., CRESTANI, M. B., BALDISSERA, E.
Cirurgia e Ortopedia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: vaniafontanella@terra.com.br
Para avaliar o efeito do formato de arquivo digital na estimativa de perda mineral através de subtração radiográfica digital quantitativa em reabsorções radiculares externas simuladas, onze incisivos laterais superiores foram radiografados (filme Kodak Insight) três vezes (SR: sem reabsorção, PR: pequena reabsorção - broca esférica 1/4 e GR: grande reabsorção - broca esférica 3) com projeções, tempo de exposição e processamento padronizados. Todas as reabsorções foram simuladas na superfície vestibular. As radiografias foram digitalizadas através de um scanner de mesa, no modo 8 bits e 300 dpi. As imagens resultantes foram triplicadas e salvas nos formatos TIFF, JPEG e BMP. Os pares de imagens foram subtraídos (SR versus PR e SR versus GR) usando o programa Image Lab para os três tipos de arquivos. Para cada subtração a área da reabsorção foi selecionada e seu valor de densidade média calculado. A análise ANOVA (p = 0,05%) não mostrou diferença estatisticamente significativa entre os formatos de arquivo para GR (TIFF: 110,88  2,79, JPG: 111,35  3,35, BMP: 111,00  2,70). Para PR a análise ANOVA complementada pelo teste de Tukey não mostrou diferenças entre os formatos TIFF (121,30  2,34) e JPEG (120,46  1,51) ou BMP (121,67  2,18). As diferenças foram vistas apenas entre os grupos JPEG e BMP.
Os formatos JPEG e BMP não afetam os resultados da subtração radiográfica digital em reabsorções radiculares externas simuladas quando comparados ao formato TIFF.
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Eletromiografia do músculo masseter durante a mastigação em indivíduos maloclusão dental Classe III de Angle.
GOMES, A. C. P.*, VITTI, M.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE FRANCA. E-mail: acpgomes@bol.com.br
A parte superficial do músculo masseter, subdividido em três regiões – superior, média e inferior – foi estudada durante a mastigação por meio da eletromiografia de superfície em pacientes com maloclusão dental Classe III de Angle. Participaram deste estudo 14 pacientes (4 do sexo masculino), com idade de 7 a 12 anos. Utilizou-se o scan nº 9 do eletromiógrafo K6-I/EMG Eight Channel Surface Electromyograph (Myo-tronics Co., Seatle, WA, EUA). O hiperbolóide, um dispositivo em silicone, de formato elíptico, foi empregado para simular a resistência do bolo alimentar. Empregou-se na análise estatística não-paramétrica o teste de Wilcoxon para a comparação entre os lados, e o teste de Friedman para a comparação entre as regiões, ao nível de significância de 0,05.
Concluiu-se que: na mastigação molar direita: (a) não houve diferença estatística significante entre os lados, e o lado direito apresentou maior atividade eletromiográfica; (b) as atividades das regiões média direita e superior esquerda predominaram, com diferença estatística significante; na mastigação molar esquerda: (c) não houve diferença estatística significante entre os lados, e o lado esquerdo apresentou maior atividade; (d) as atividades das regiões médias direita e esquerda predominaram, com diferença estatística significante no lado direito; na mastigação incisiva: (e) não houve diferença estatística significante entre os lados, e o lado esquerdo apresentou maior atividade; (f) as atividades das regiões inferiores direita e esquerda predominaram, com diferença estatística significante do lado esquerdo.
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Uso dos métodos visual, tátil, radiográficos e laser na detecção in vitro de lesões de cárie secundárias: estudo piloto
CASTRO, F. C.*, FERREIRA, E. F., ABREU, M. V., MOREIRA, A. N., MAGALHÃES, C. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: fernandaodonto@yahoo.com.br
O diagnóstico de cárie secundária, embora subjetivo, é a principal justificativa para substituição de restaurações. O objetivo deste trabalho foi validar 5 métodos para o diagnóstico de lesões de cárie adjacentes a restaurações de amálgama. Após parecer favorável do Coep-UFMG (ETIC 194/02), 30 sítios foram selecionados nas margens de restaurações de amálgama classe I, em 15 dentes humanos permanentes posteriores extraídos. Um examinador os avaliou por meio dos métodos visual (VI), visual/tátil (TA), visual/radiográfico periapical com lupa (8 X) (RA), visual/radiográfico com mudança na angulação vertical de incidência do feixe central dos raios X, com lupa (8 X) (MU), laser DIAGNOdent (DI). Os critérios determinantes para diagnóstico foram: descoloração interna do dente e valamentos (VI), apreensão da sonda (TA), presença e localização de radiolucidez (RA e MU) e valor numérico apresentado no visor do aparelho (DI) seguindo tabela de Lussi et al. (1999). Após secção dos dentes e validação estereomicroscópica (20 X) por profissional calibrado, a especificidade e a acurácia foram calculadas. Por meio da análise histológica, não foram detectadas lesões de cárie secundárias na amostra, inviabilizando o cálculo da sensibilidade. As especificidades (e acurácias) foram 0,53 (VI), 0,63 (MU), 0,73 (TA), 0,8 (RA) e 0,97 (DI).
A baixa especificidade de VI indica que critérios visuais mais objetivos se fazem necessários. O exame TA diminuiu os falsos-positivos de VI, MU teve menor especificidade que RA e DI foi o método mais específico. (Apoio: CAPES.)
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Bobinas de cabeça versus bobinas de superfície para exames da região temporomandibular
MATHEUS, R. A.*, MARIE, S. K. N., GUIMARÃES, A. S., ALMEIDA, S. M., MANZI, F. R., MESTRE, V., WATINAGA, G.
Diagnóstico - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ric_matheus@yahoo.com
Devido à falta de descrições comparativas de imagens obtidas com bobinas de cabeça (“head coil”), e com bobinas de superfície específicas para ATM (“surface coil”), este trabalho teve como objetivo comparar as imagens do disco articular, cortical da tuberosidade articular e a cortical da cabeça da mandíbula, visualizadas nos exames de imagem por ressonância magnética (RM) da articulação temporomandibular (ATM) nos planos de corte sagital e coronal. Foram analisados exames de 5 voluntários assintomáticos para disfunção temporomandibular, realizados com bobina de cabeça e com bobina de superfície da mesma região. A análise se baseou em uma classificação quanto a visibilidades das estruturas acima citadas, com notas variando entre 0, 1 e 2, sendo 0 para estrutura não visível, 1 estrutura pouco visível e 2 estrutura visível. Os dados foram submetidos à análise estatística (p < 0,05).
Após análise dos resultados pode-se concluir que tanto disco articular quanto a cortical da cabeça da mandíbula foram melhor visualizados nas imagens obtidas com bobina de superfície apresentando diferença estatística significante(p < 0,05), o que não ocorreu com a região da tuberosidade articular.
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Análise das informações contidas em dois tipos de odontogramas utilizados pelo cirurgião-dentista com vistas periciais
MOREIRA JUNIOR, J. S.*, DEPAULA, F. J., COSTA E SILVA, A. P. A., SILVA, M.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: jsmjr@uol.com.br
Utilizando-se de dois tipos de odontogramas encontrados em fichas clínicas empregadas no dia-a-dia pelo cirurgião-dentista – de representação anatômica e por retângulos –, buscou-se avaliar aquele que proporciona maior segurança de interpretação quando do emprego em perícias. Fizeram parte deste estudo 37 alunos da graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Santa Cecília. Cada aluno recebeu uma ficha onde anotou, de acordo com sua interpretação, os itens que foram avaliados: o dente envolvido, tratamento realizado, faces envolvidas, material utilizado e observações. Simulando uma perícia, cada tipo de odontograma foi apresentado aos alunos em uma tela por meio de um projetor multimídia. Foram projetados 10 dentes no total, cinco de cada odontograma com apenas um dente assinalado. Cada aluno tinha um minuto para fazer as anotações. Os resultados demonstraram que em relação ao dente envolvido os dois odontogramas apresentaram-se confiáveis em 100%. Porém, quando considerou-se o tratamento realizado, apenas 11,1% dos alunos acertaram todos os dentes no odontograma anatômico enquanto que no de caselas, 37%.
Podemos concluir que tanto o odontograma de caselas como o anatômico representaram fidedignamente o elemento dentário, sendo que o primeiro, no geral, apresentou um maior número de acertos, demonstrando maior facilidade de interpretação de seus dados.
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Avaliação radiográfica da viabilidade de um método químico para simulação in vitro de reabsorção radicular externa
CAVARZAN, A. R. R.*
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: andrecavarzan@uol.com.br
Avaliou-se um método químico baseado na utilização de ácido clorídrico (HCl) para a simulação de reabsorções radiculares externas in vitro. Foram realizadas análises através de radiografias periapicais convencionais (RC) com filmes de velocidade E, e de radiografias digitais diretas (RDD), por meio de recurso de software para análise de densidade óptica disponível no sistema RVG Trophy 2000. Utilizaram-se 12 espécimes dentais anteriores, provenientes de um crânio humano seco, sendo 6 pertencentes à maxila e 6 pertencentes à mandíbula. Pontos radiopacos foram confeccionados na superfície radicular vestibular, para delimitar a área a ser atacada pelo ácido. Radiografias iniciais foram tomadas utilizando os dois sistemas, com o auxílio de um posicionador radiográfico personalizado. Em seguida, 6 espécimes foram submetidos à ação do ácido por 2 horas e outros 6 espécimes, à ação por 4 horas, sendo novamente radiografados pelos dois sistemas. As análises subjetivas das RC foram realizadas por 4 endodontistas, e as análises objetivas, pelo recurso de software para análise de densidade óptica do sistema RVG. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística e os resultados evidenciaram que os valores de densidade óptica, aferidos depois da simulação das reabsorções foram dependentes dos valores aferidos previamente. As RC foram eficientes para a detecção das reabsorções, tanto no tempo de 2 horas quanto no tempo de 4 horas.
A utilização do meio químico demonstrou ser uma alternativa metodológica eficiente para a simulação de reabsorções radiculares externas in vitro.
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Adaptação e validação do “Oral Health Impact Profile-14” para a cultura brasileira
JACOBOVITZ, F.*, CARDOSO, C. L., OLIVEIRA NETO, J. D., ALBUQUERQUE JÚNIOR, R. F.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: fjacobovitz@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi o de traduzir, adaptar e validar o questionário “Oral Health Impact Profile-14” (OHIP-14) para a cultura brasileira. Três traduções independentes do questionário geraram uma versão consensual em português, a qual foi retrotraduzida, demonstrando equivalência semântica com a versão original em inglês. A versão consensual foi aplicada em 20 pacientes. Problemas de interpretação das questões foram corrigidos por uma especialista em lingüística, obtendo-se a versão final do questionário. O OHIP-14 traduzido e adaptado, foi então aplicado em 40 docentes, 40 funcionários, 40 alunos e 160 pacientes (n = 280; 112 homens, 168 mulheres; média de idade: 42 anos; DP = 16,08) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Informações socioeconômicas dos participantes foram coletadas. A análise de confiabilidade demonstrou um coeficiente alfa de Cronbach de 0,90. Um constructo geral, interpretado como “saúde-doença oral”, com uma variância explicada de 45,5% e um “eigenvalue” de 6,4, foi identificado por análise fatorial. O escore total do OHIP-14 e a renda mensal familiar apresentaram uma correlação negativa (r de Spearman = –0,5, p < 0,001). Os escores do grupo de pacientes foram significativamente maiores do que os dos outros grupos juntos (p < 0,001). 
A versão adaptada do OHIP-14 para a língua portuguesa do Brasil demonstrou boa confiabilidade e validade. Esta versão será disponibilizada em breve e poderá ser usada em estudos que envolvam o impacto da saúde oral na qualidade de vida das populações brasileiras. 
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Estudo das alterações morfológicas causadas pela uretana em modelo de carcinogênese bucal DMBA-induzida
MESQUITA, A. T. M.*, LIMA, N. L., SOUZA, M. S. G. S., VERLI, F. D.
Odontologia - FACULDADE FEDERAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. E-mail: anammesquita@bol.com.br
Diversas substâncias químicas têm o potencial de iniciar e/ou promover o desenvolvimento de carcinomas. Este fato é preocupante, uma vez que o ser humano está constantemente exposto a essas substâncias através da poluição e hábitos dietéticos. A proposta deste trabalho resultou da necessidade de se avaliar o potencial carcinogênico da uretana, em concentrações mais baixas, a partir do modelo experimental de carcinogênese bucal DMBA-induzida. Cem hamsters sírios dourados foram separados em cinco grupos experimentais. O grupo 1 recebeu aplicações tópicas de uretana 0,5% na borda lateral da língua; grupo 2, uretana 6%; grupo 3, uretana 0,5% + DMBA; grupo 4, uretana 6% + DMBA, e o grupo 5, DMBA (controle positivo). Os dados obtidos mostraram que a uretana isolada a 0,5% e 6% não induziu alterações histopatológicas nos grupos 1 e 2. A formação de carcinomas nos animais tratados com uretana a 0,5% e 6% associada ao DMBA ocorreu em proporções menores, quando comparada com o grupo controle positivo (DMBA), no qual a formação do carcinoma se deu de maneira mais intensa.
A uretana a 0,5% e 6% reduziu a carcinogenicidade do DMBA e não apresentou potencial carcinogênico de iniciação, promoção e/ou progressão. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Expressão imuno-histoquímica do PCNA, p53, bcl-2 e mdm-2 em cistos odontogênicos
FREITAS, T. M. C.*, FARIA JÚNIOR, N. B., FREITAS, R. A., SOUZA, L. B., GALVÃO, H. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: taifreitas@ig.com.br
A proposta deste estudo foi avaliar, imuno-histoquimicamente, 11 ceratocistos odontogênicos, 11 cistos dentígeros e 11 cistos radiculares, a partir de blocos incluídos em parafina, os quais foram submetidos aos anticorpos monoclonais contra os antígenos PCNA (PC-10), p53 (DO-7), bcl-2 (124) e mdm2 (SMPT), através do método da estreptavidina-biotina, visando relacionar a imunorreatividade ao potencial proliferativo dessas entidades. Nenhum dos 33 casos de cistos se mostraram imunorreativos às proteínas p53 e mdm-2. Por outro lado, todos os cistos exibiram positividade ao PCNA, mas somente os ceratocistos odontogênicos expressaram a proteína bcl-2. A avaliação quantitativa das células positivas demonstrou o maior índice percentual de células PCNA-positivas e células bcl-2- positivas, respectivamente, nas camadas suprabasais e basais dos ceratocistos odontogênicos. O teste ANOVA detectou que o IP médio do PCNA foi significativamente maior que o do bcl-2 para o ceratocisto. No entanto, não foi significativa a diferença do número de células PCNA-positivas entre os cistos estudados, mas utilizando o teste de Mann-Whitney, observou-se diferença estatisticamente significativa entre o ceratocisto odontogênico e o cisto radicular.
Concluímos que a maior expressão do PCNA e da bcl-2 no epitélio dos ceratocistos odontogênicos, em relação aos outros cistos estudados reflete o seu maior potencial proliferativo, colocando-o numa posição de destaque no espectro das lesões odontogênicas.
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Avaliação da freqüência de micronúcleos (mn) em células esfoliadas da mucosa bucal de fumantes e não-fumantes
BOHRER, P. L.*, PAIVA, R. L., RADOS, P. V.
Odontologia Conservadora - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: plbohrer@terra.com.br
Inúmeros fatores estão relacionados ao desenvolvimento do câncer, no caso das neoplasias de boca, o tecido epitelial está constantemente em contato com diversos carcinógenos, como os produtos provenientes do tabaco. A presença de micronúcleos é um indicador de dano genético em indivíduos expostos à carcinógenos. O objetivo deste estudo é avaliar a freqüência de células micronucleadas de indivíduos fumantes e não-fumantes. Foram considerados 3 sítios anatômicos de maior prevalência de câncer bucal. A amostra foi constituída de 20 individuos fumantes e 20 não-fumantes. Os esfregaços foram corados pela reação de Feulgen. A média e o desvio padrão da freqüência de células micronucleadas nos não-fumantes foi de 0,0020  0,005, no lábio inferior, 0,011  0,019, na borda de língua, 0,007  0,010, no assoalho bucal. Nos fumantes foi 0,003  0,005, no lábio inferior, 0,006  0,011, na borda de língua e 0,014  0,016, no assoalho bucal. O teste estatístico de Mann-Whitney não mostrou diferença estatística significante para a freqüência de micronúcleos entre os grupos nos sítios anatômicos estudados (p < 0,05). No lábio inferior e na borda de língua a média de células micronucleadas foi maior no grupo fumante.
Este resultado sugere dano genético causado pelos carcinógenos provenientes do tabaco sobre as células da mucosa bucal e indica a necessidade de uma amostra maior para conclusão definitiva, uma vez que o desvio padrão foi alto. (Apoio: CNPq.)
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Estudo imuno-histoquímico da possível origem das células gigantes estreladas em lesões fibrosas orais
MIGUEL, M. C. C.*, ANDRADE, E. S. S., ROCHA, D. A. P., MACEDO, F. C., PINTO, L. P., SOUZA, L. B.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: mccmiguel@hotmail.com
O fibroma de células gigantes, a hiperplasia fibrosa e o fibroma representam algumas das mais freqüentes lesões fibrosas dos tecidos moles orais. O objetivo deste estudo foi determinar a origem das células gigantes estreladas mono-, bi- ou multinucleadas nos fibromas de células gigantes, hiperplasias fibrosas e fibromas da mucosa oral. Foram estudados através da técnica imuno-histoquímica, 10 casos de cada uma das lesões, utilizando vimentina, HHF-35, CD-68 e fator XIIIa, através do método da estreptavidina-biotina. A imunorreatividade das células foi determinada analisando a lâmina própria papilar e a reticular destas lesões usando a presença ou ausência de células marcadas como parâmetro. A positividade para a vimentina foi observada para a maioria das amostras, especialmente nos casos de fibroma de células gigantes, tanto na lâmina própria papilar quanto na reticular. Em relação aos outros marcadores foi encontrada imunopositividade em poucos casos.
Os achados imuno-histoquímicos do presente estudo sugerem que as células gigantes estreladas mono-, bi- ou multinucleadas observadas nas lesões estudadas derivam da linhagem fibroblástica. (Apoio financeiro: CAPES/CNPq/UFRN.)
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Levantamento dos casos de mucocele e cistos de retenção de muco: estudo epidemiológico e definição da nomenclatura
SILVEIRA, V. Á. S.*, MONTEIRO, A. S. F., MANCINI, M. N. G., ROSA, L. E. B.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: vanessa.asilveira@bol.com.br
O presente trabalho foi baseado em um levantamento epidemiológico de mucoceles e cistos de retenção realizado no Serviço de Patologia da FOSJC, e teve como objetivo analisar as informações dos laudos histopatológicos registrados no período de 1962 à 2002. Foram coletados os dados referentes à faixa etária, raça, sexo e localização das lesões. Na literatura, são encontradas contradições relacionadas as características histológicas dessas entidades, portanto, os achados histopatológicos descritos nos laudos de lesões diagnosticadas como mucocele, cisto de retenção de muco, fenômeno de extravasamento, rânula e fenômeno de retenção foram revisados. Foi estabelecido, baseado em vários trabalhos, que as lesões caracterizadas por coleção de mucina revestida por epitélio seriam classificadas como cisto de retenção de muco e os casos que apresentassem tecido de granulação circundando região de mucina extravasada seriam classificados como mucocele. De um total de 7.200 casos, 538 (7,47%) foram selecionados, sendo 534 mucoceles (99,26%) e 4 cistos (0,74%). Os demais dados serão apresentados em forma de tabelas e gráficos.
Conclui-se que, por serem lesões comuns na cavidade bucal e por não estarem padronizadas as nomenclaturas usadas para descrever tais lesões, faz-se necessária uma definição criteriosa da histopatologia das mesmas. E, apesar de não apresentarem grau de malignização, é de fundamental importância que sejam diagnosticadas e tratadas adequadamente, já que a recorrência pode resultar em destruição progressiva e fibrose do parênquima glandular, prejudicando sua função.
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Imunolocalização das proteínas p53, p21 e mdm2 em carcinoma epidermóide de lábio
HORTA, M. C. R.*, AGUIAR, M. C. F.
- PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: martinhohorta@pucminas.br
O presente estudo teve como objetivo descrever e analisar a imunolocalização das proteínas p53, p21 e mdm2 em carcinoma epidermóide de lábio. Foram avaliadas separadamente três regiões que representam etapas distintas do processo de desenvolvimento tumoral: o epitélio adjacente à neoplasia, toda a extensão da neoplasia e o fronte de invasão. Utilizou-se 21 amostras de carcinoma epidermóide de lábio que foram submetidas à coloração pelo método H. E. para graduação histológica de cada região avaliada. A técnica imuno-histoquímica da estreptavidina-biotina foi utilizada para a imunolocalização das proteínas p53, p21 e mdm2. As três regiões avalidas apresentaram aumento na imunomarcação para p53 e p21 e diminuição na imunomarcação para mdm2. A imunomarcação para p53 e p21 foi maior e a imunomarcação para mdm2 foi menor no fronte de invasão que em toda a extensão da neoplasia. A diferenciação histológica foi menor no fronte de invasão que em toda a extensão da neoplasia.
Aumento na imunomarcação para p53 e p21 e diminuição na imunomarcação para mdm2 são eventos importantes e precoces no desenvolvimento do carcinoma epidermóide de lábio. A maior imunomarcação para p53 e p21 e a menor imunomarcação para mdm2 no fronte de invasão que em toda a extensão da neoplasia sugerem que estas alterações são importantes para o processo de progressão tumoral. A menor diferenciação histológica no fronte de invasão que em toda a extensão da neoplasia reforça a hipótese de que o fronte de invasão é uma região morfologicamente distinta do restante do tumor.
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Flúor e danos no DNA: uma investigação
MATSUMOTO, M. A.*, RIBEIRO, D. A., LIMA, P. L. A., BAZO, A. P., ASSIS, G. F., SALVADORI, D. M. F., MARQUES, M. E. A.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: vicmak.blv@terra.com.br
O flúor tem sido utilizado como uma ferramenta em saúde pública, de tal sorte a conferir controle e prevenção da cárie dentária. Deste modo, objetiva-se com o presente estudo avaliar o potencial genotóxico do flúor (NaF) in vitro, sobre células de mamíferos (“mouse lymphoma cells”, linhagem 5187Y). Para tanto, o NaF foi testado nas seguintes concentrações: 0,7, 14,56 e 100 ppm, e a genotoxicidade avaliada pelo teste do cometa. Todos os dados foram submetidos à análise estatística pelo teste não-paramétrico Kruskal-Wallis. Os resultados não mostraram diferenças estatisticamente significantes (p > 0,05) nas médias do momento, comprimento e intensidade de DNA na cauda dos cometas.
Assim, a partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que o NaF, nas concentrações testadas, não ocasionou danos no DNA das células de mamíferos, sob as condições experimentais desta presente investigação. (Apoio: CNPq/TOXICAN.)
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Expressão de componentes da matriz extracelular em ceratocistos odontogênicos sindrômicos e não-sindrômicos
FREITAS, R. A.*, GODOY, G. P., AMORIM, R. F. B., MIGUEL, M. C. C., GALVÃO, H. C., SOUZA, L. B., LUCENA, H. F.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: roseanafreitas@hotmail.com
Proteínas da matriz extracelular vêm sendo envolvidas em mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento de diversas lesões. Este estudo objetivou verificar a expressão imuno-histoquímica da fibronectina, tenascina, laminina e colágeno IV em ceratocistos associados (COS) e não-associados (CONS) à síndrome do carcinoma nevóide basocelular. Foram selecionados 10 casos de CONS e 5 casos de COS segundo os critérios da OMS. Após a reação imuno-histoquímica pelo método da estreptavidina-biotina, os espécimes foram avaliados por microscopia de luz através dos seguintes parâmetros: intensidade de marcação, padrão de distribuição na cápsula cística e na membrana basal. Observou-se que todos os casos foram imunorreativos aos anticorpos utilizados, ressaltando-se diferenças na expressão da tenascina, fibronectina e colágeno IV. A tenascina expressou-se amplamente ao longo de toda membrana basal dos COS e exibindo extensas áreas negativas nos CONS. Já na cápsula cística, a tenascina apresentou um predomínio de distribuição focal nos COS enquanto nos CONS apresentou-se predominantemente difusa. A fibronectina, quando presente, expressou-se de maneira descontínua na membrana basal dos COS, diferentemente dos CONS. Já o colágeno IV esteve ausente na membrana basal da maioria dos casos de COS, enquanto predominou a sua presença nos CONS.
Concluiu-se que as diferenças encontradas na expressão imuno-histoquímica da tenascina, fibronectina e colágeno IV entre os COS e CONS podem contribuir para o entendimento do comportamento biológico distinto das lesões estudadas. (Apoio: CAPES e CNPq.)
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Estudo imuno-histoquímico do leiomiossarcoma oral
BARBOZA, C. A. G.*, FURUSE, C., ARAÚJO, N. S., ARAÚJO, V. C.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: cagbarboza@uol.com.br
Leiomiossarcomas (LMS) são tumores mesenquimais que raramente acometem os tecidos orais e muitas vezes oferecem grande dificuldade diagnóstica por sua semelhança com outras lesões de células fusiformes. Neste trabalho foi estudado o perfil imuno-histoquímico do LMS objetivando contribuir para o seu diagnóstico diferencial. Cinco casos de LMS orais, fixados em formalina e incluídos em parafina, foram obtidos dos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP. Foram realizadas reações imuno-histoquímicas para proteínas miogênicas (actina de músculo liso - AML, desmina, calponina e h-caldesmona), além da proteína S-100 e laminina. Observou-se em todos os casos uma marcação forte e homogênea nas células neoplásicas para a AML e laminina. Raras células positivas para desmina foram observadas em um dos casos. Calponina e h-caldesmona foram negativas em todos os casos. A proteína S-100 foi por vezes identificada em feixes nervosos dispersos nas lesões. Paredes vasculares e feixes nervosos serviram como controle interno positivo e estiveram presentes em todos os casos.
Dos marcadores miogênicos analisados, a AML foi o único que apresentou uma consistente imunopositividade nas células neoplásicas, sendo útil para a identificação do fenótipo muscular liso. A marcação da laminina permite a distinção entre miofibroblastos e células musculares lisas, uma vez que estas últimas encontram-se envolvidas pela laminina. Concluímos que a expressão simultânea da actina de músculo liso e laminina contribui para o estabelecimento do diagnóstico de leiomiossarcoma.
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Expressão da -catenina em carcinomas epidermóides bucais
SQUARIZE, C. H.*, CASTILHO, R. M., PINTO JÚNIOR, D. S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: squariz@usp.br
O carcinoma epidermóide bucal (CEB) é o mais comum dentre as neoplasias de boca, respondendo por cerca 90 a 95% das neoplasias malignas nessa região. O CEB é uma doença genética, com múltiplas alterações, que quando somadas acarretam na desregulação das funções básicas da célula, atribuindo à neoplasia suas características. No presente estudo, foi verificada a participação da -catenina nos CEB. Foram utilizados 39 casos de CEB da Disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo submetidos à técnica imuno-histoquímica. Dos 39 casos utilizados, 27 (69,2%) apresentaram perda de expressão da -catenina que foi verificada em áreas focais, principalmente nas regiões fronteiriças da invasão; na quase totalidade de suas células e principalmente nas células isoladas, em franca invasão. A expressão no citoplasma foi observada em 15 casos (38,5%) em grupos celulares e também nas células cujo comportamento invasivo estava bem definido. No núcleo, foi observada marcação em 11 casos (28,2%). Em 10 casos (25,6%) houve expressão no citoplasma e no núcleo ao mesmo tempo, e em 4 casos (14,8%) houve uma coincidência entre a perda de expressão e marcação no citoplasma. Em nenhum caso de perda de expressão foi encontrada apenas expressão nuclear, a não ser no caso 23 que estava associada à expressão citoplasmática.
Pelo exposto, podemos dizer que a -catenina participa do processo de carcinogênese, ou mesmo nos processos de invasão das células neoplásicas e conseqüentes metástases em alguns carcinomas epidermóides bucais.
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Exressão da fibronectina, tenascina, colágeno I e fator de von Willebrand em cisto dentígero e folículo pericoronário
SOARES, R. C., OLIVEIRA, M. C., FREITAS, R. A., QUEIROZ, L. M. G., GALVÃO, H. C.*
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: hebel.galvao@bol.com.br
A diferenciação entre folículo pericoronário (FP) e cisto dentígero (CD) em formação é motivo de muita controvérsia na literatura. O objetivo deste trabalho é estudar a expressão de proteínas da matriz extracelular (fibronectina, tenascina e colágeno I) e fator angiogênico (von Willebrand) em FPs e CDs, a fim de buscar possíveis diferenças entre as duas entidades. Foram selecionados 12 CDs e 12 FPs obtidos a partir de blocos incluídos em parafina, os quais foram submetidos a anticorpos monoclonais contra os antígenos fibronectina (A-245), tenascina (TN2), colágeno I (PHM-12) e fator de von Willebrand (Klon F8/86). Os vasos foram quantificados por contagem manual através de microscopia óptica empregando-se a técnica de maior densidade vascular (h-MVD). Para a fibronectina, o teste de Mann-Whitney demonstrou diferença estatisticamente significativa a favor dos CDs na parede dos vasos sangüíneos (p = 0,002). A marcação para a tenascina foi exibida no revestimento epitelial de apenas 4 CDs; na interface epitélio/conjuntivo sua expressão ocorreu em 7 CDs e 2 FPs (p = 0,246). Quanto ao colágeno I, a imunomarcação foi similar entre as entidades.Utilizando o teste t de Student não se observou qualquer diferença estatisticamente significativa entre os 2 grupos estudados (p = 0,4528) para o FVW.
Portanto, a análise imuno-histoquímica realizada neste estudo mostrou diferenças significativas apenas na expressão da fibronectina e da tenascina entre os cistos dentígeros e os folículos pericoronários.
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Expressão de PCNA, Ki-67, p53 e análise morfométrica de AgNOR nos tecidos bucais de ratos tratados com 4NQO e CsA
NEVES, K. A.*, SPOLIDORIO, L. C., SPOLIDORIO, D. M. P., OLIVEIRA, M. R. B., BENATTI, C., BASSO, M. F. M.
Fisiologia e Patologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: karineves@uol.com.br
A ocorrência de linfomas e carcinomas podem estar relacionadas com a imunossupressão pela ciclosporina A (CsA). O objetivo deste trabalho foi verificar as possíveis alterações dos tecidos bucais de ratos tratados por via subcutânea com 10 mg/kg peso corporal/dia de CsA associado ou não com o carcinógeno 4NQO (óxido de nitroquinolina) 0,5% em propilenoglicol, pincelado 3 vezes por semana, durante 240 dias. A avaliação foi feita a partir da avaliação macroscópica e microscópica em H. E. e através da morfometria das NORs e expressão de PCNA, Ki-67 e p53. 67 ratos Wistar foram divididos em 4 grupos (I - controle, II - CsA, III - 4NQO, IV - 4NQO + CsA). Todos os grupos tratados com 4NQO apresentaram lesões brancas, atrofia de papilas, crescimentos exofíticos e ulcerações no palato e língua. As lesões eram mais exacerbadas quando associadas com a CsA. Os parâmetros morfométricos, assim como a expressão de PCNA, p53 e Ki-67 foram mais pronunciadas quando associou-se o carcinógeno 4NQO ao tratamento com CsA.
Pode-se concluir que a associação da CsA ao 4NQO resulta em maior atividade proliferativa e maior velocidade de crescimento das células tumorais. O aumento na expressão de p53 indica uma falha no mecanismo de reparo do DNA.
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Alteração de glândulas salivares maiores: efeito tardio nos pacientes submetidos ao transplante de medula óssea
CORACIN, F. L.*, SOUZA, C. A., CAMARGO, E. E., GASPARETTO, P. F., PEREIRA, C. M., RAMOS, R. R. N., MAZO, M. F. C., CORRÊA, M. E. P.
Clínica Médica - Hemocentro - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: coracin@apcd.org.br
As glândulas salivares são alteradas pelo regime de condicionamento do transplante de medula óssea (TMO) e pela doença do enxerto contra o hospedeiro crônica (DECHc). Avaliou-se o comprometimento das glândulas salivares maiores em pacientes submetidos ao TMO, a cintilografia com pertecnetado e gálio 67. Foram avaliadas as cintilografias de 13 pacientes que foram submetidos ao TMO (12 alogênicos e 1 autólogo) durante o período de 06/1995 a 04/2001. Todos os pacientes submetidos ao TMO alogênico desenvolveram DECHc oral. As cintilografias foram realizadas entre 1 e 6 anos após o TMO. As imagens com citrato de gálio foram obtidas 48 horas após injeção venosa de 03 mCi de Ga-67. Após injeção venosa de 10 mCi de tecnécio-99m pertecnetato, os pacientes receberam 2 gotas de ácido cítrico na cavidade oral e as imagens foram repetidas após 5 minutos. A mensuração da radioatividade das glândulas salivares foi feita antes e após a estimulação com ácido cítrico. Os resultados do exame de pertecnetado, mostraram déficit funcional das glândula salivares em 9 pacientes. O exame com gálio 67 mostrou uma resposta inflamatória em 3 pacientes enquanto 9 deles não apresentaram.
Tanto o regime de condicionamento utilizado para o TMO assim como a DECHc afetam as glândulas salivares maiores. Estudos prospectivos devem ser realizados na tentativa de elucidar como as altas doses de quimioterapia seguida por TMO alogênico e a DECHc podem atuam nas glândulas salivares maiores em pacientes receptores de transplante de medula óssea.
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Amplificação do gene HOXB13 em carcinoma epidermóide de boca através da técnica de RT-PCR
CAZAL, C., ALMEIDA, F. C.*, MATIZONKAS, L. F., DURAZZO, M. D., NUNES, F. D.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: fernandacsa@aol.com
Os homeobox são uma família de genes inicialmente identificados na Drosophila e subseqüentemente encontrados em vários animais, plantas e fungos. Desempenham importante papel na morfogênese e diferenciação celular e estão divididos em dois grupos: homeobox agrupados (HOX) e não-agrupados. O envolvimento dos genes HOX na carcinogênese vem sendo discutido com freqüência crescente na literatura. O objetivo do presente trabalho foi verificar a possível amplificação do gene HOXB13 em carcinomas epidermóides (CE) da região bucal, e respectivos tecidos normais adjacentes à lesão, através da técnica de RT-PCR, bem como sua eventual relação com alguns aspectos clínicos. Foram obtidos cDNA de 14 CE que então foram amplificados pela técnica da PCR. O produto da amplificação foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 2% contendo brometo de etídio 3 g/ml e visualizado sob luz UV. Os resultados mostraram diferença na intensidade de banda entre os tecido normal, neoplasia e metástase nos vários pacientes. Não foi verificada relação entre a intensidade da banda observada em gel, a localização e o estadiamento TNM.
Outros estudos estão sendo conduzidos para esclarecer a amplificação do HOXB13 em carcinomas epidermóides de boca, bem como sua possível relação com outros dados clínicos. Sendo assim um possível papel na carcinogênese de boca não pode ser excluído.
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Perfil imuno-histoquímico da resposta imunológica na doença periodontal
LINS, R. D. A. U.*, SILVEIRA, E. J. D., QUEIROZ, L. M. G., PINTO, L. P., GALVÃO, H. C., FIGUEIREDO, C. R. L. V., FREITAS, R. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: ruthineia@bol.com.br
O papel da resposta imune na doença periodontal vem sendo investigado por diversos pesquisadores. Visando buscar dados contributivos ao entendimento etiopatogenético dessa doença, realizou-se uma análise imuno-histoquímica da densidade de células inflamatórias mononucleadas (linfócitos T helper, linfócitos B e macrófagos), através do método da estreptavidina-biotina, utilizando-se os anticorpos anti-CD4, anti-CD20, anti-CD25 e anti-CD68 e da quantidade de células dendríticas, através do anticorpo antiproteína S-100, em 17 espécimes de gengivite crônica e 25 de periodontite crônica. As células CD4+ e CD68+ distribuíram-se difusamente por todo o tecido conjuntivo gengival, enquanto que as CD20+ expressaram-se, predominantemente, em grupos. A distribuição das células CD25+ revelou-se de forma ora difusa, ora focal. As células S-100+ foram evidenciadas tanto no epitélio como na lâmina própria com morfologia e número variados. A análise estatística dos achados imuno-histoquímicos não mostrou diferença significativa quanto à densidade de células CD4+ e CD20+ e quanto ao número de células S-100+ entre os casos de gengivite e periodontite crônicas; no entanto, revelou diferença significativa na densidade de células CD25+ e CD68+ entre as lesões estudadas (p < 0,005).
Os resultados sugerem uma densidade maior de macrófagos na gengivite crônica, um maior grau de ativação celular do infiltrado linfocitário na periodontite crônica e a ausência de diferença na quantidade de células dendríticas e na densidade de linfócitos T e B entre as referidas lesões. (Apoio: CAPES e CNPq.)
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Projeção cervical do esmalte: aspectos morfológicos e suas implicações clínicas
MELO, N. S., CONSOLARO, R. B.*, PINHEIRO, T. N., CONSOLARO, A.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: consolaro@zipmail.com.br
Para avaliar os aspectos morfológicos da projeção cervical do esmalte e suas implicações clínicas analisaram-se mil dentes macroscópica e estereomicroscopicamente. Desta amostra selecionou-se 40 dentes; sendo 20 analisados à microscopia óptica com cortes por desgaste e 20 à microscopia eletrônica de varredura. A projeção cervical foi observada em 63,4% nos molares inferiores e 36,6%, nos superiores. Pela classificação de Masters; Hoskins, 57,5% foram consideradas classe I, 9,3%, II e 33,2%, III. Na maioria dos dentes a projeção era única - 86,4%, em 12,9%, duplas e 0,7%, triplas. Em 83,6% estava na vestibular na forma triangular e contínua, sendo 38,4% classe III com relação direta com a bifurcação quando apresentavam superfície e contorno irregulares. Concluímos que a projeção cervical do esmalte representa uma heteroplasia sem associação com outras anomalias, exceção feita à pérola de esmalte.
O elevado número de dentes analisados indica uma prevalência alta e importância provavelmente maior que a atribuída na prática clínica. A marcante irregularidade superficial da projeção cervical do esmalte facilita a deposição de placa dentobacteriana relacionando-a com instalação e progressão da doença periodontal localizada nos molares. A projeção cervical do esmalte pode estar implicada na etiopatogenia dos cistos paradentários e lesões endoperiodontais. A prevalência alta, a participação na patogenia da doença periodontal localizada e a dificuldade de diagnóstico precoce aumenta a importância do conhecimento da morfologia desta projeção de esmalte para o cirurgião-dentista.
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Quantificação das AgNORs em epitélio lingual de camundongos submetidos à aplicação tópica e ingestão de etanol à 40º GL
CARRARD, V. C.*, SANTANA FILHO, M.
Programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: vcarrard@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade proliferativa das células epiteliais da mucosa lingual de camundongos frente à ação do etanol baseado na quantificação das AgNORs. Trinta e dois camundongos CF1 com 2 meses de vida foram divididos em três grupos. Os grupos controle e aplicação tópica receberam ração padrão e água comum. Além disso, o grupo aplicação tópica recebeu ainda 2 aplicações tópicas semanais de 1 ml de etanol à 40º GL na cavidade bucal. O grupo ingestão teve a água substituída por etanol na mesma concentração. Uma biópsia do terço médio do dorso da língua foi feita no início, aos 6 e 12 meses do experimento. As peças foram submetidas ao processamento de rotina para inclusão em parafina. Fez-se cortes histológicos de 4 m, nos quais realizou-se a técnica de AgNOR. Foram avaliadas as médias do número e da área das AgNORs por núcleo de 50 células da camada basal e 50 células da camada suprabasal. Os resultados foram comparados pelo teste da análise da variância (ANOVA) e teste post hoc da mínima diferença significativa. Houve um aumento da área média das AgNORs na camada suprabasal aos 12 meses no grupo ingestão (p < 0,05).
Conclui-se que a ingestão de etanol à 40º GL provoca um aumento da proliferação celular na mucosa lingual nas condições deste experimento. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Expressão das integrinas 21, 31 e 51 em ameloblastomas e tumores odontogênicos adenomatóides
ANDRADE, E. S. S.*, LUCENA, H. F., FREITAS, R. A., SOUZA, L. B.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: manosavio@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar a expressão imuno-histoquímica das integrinas 21, 31 e 51 em ameloblastomas, tumores odontogênicos adenomatóides (TOAs) e germes dentais fetais visando verificar possíveis diferenças na expressão destas integrinas entre as lesões estudadas e entre estas e os germes dentais. Foram selecionados 30 ameloblastomas (20 sólidos e 10 unicísticos), 12 TOAs e 5 germes dentais humanos em diferentes fases da odontogênese. Foram avaliadas a distribuição, localização, padrão e intensidade da expressão imuno-histoquímica. Na análise da intensidade estabeleceu-se escores de 0 a 2, onde 0 correspondia a ausência de marcação imuno-histoquímica, 1 marcação fraca e 2 marcação forte. Comparando-se os ameloblastomas sólidos e os unicísticos não se observou diferença estatisticamente significativa na expressão imuno-histoquímica das integrinas estudadas (teste de Mann-Whitney, p > 0,05). Quando os dois tipos clínico-patológicos de ameloblastomas foram reunidos em um único grupo observou-se diferença estatisticamente significativa entre ameloblastoma e TOA e entre ameloblastoma e germes dentais para a integrina 21, entre TOA e germes dentais para a integrina 31 e, para a integrina 51 entre ameloblastoma e TOA e entre ameloblastoma e germes dentais (teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn, p < 0,05).
Concluiu-se que os ameloblastomas, TOAs e germes dentais humanos exibem diferenças na expressão imuno-histoquímica das integrinas 21 e 51 e que o perfil de expressão da integrina 31 diferiu apenas entre TOAs e germes dentais. (Apoio: CNPq e CAPES.)
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Comparação histológica e histométrica de diferentes superfícies de implantes endósseos de titânio em tíbia de coelhos
CORTEZ, A. L. V.*, ALBERGARIA-BARBOSA, J. R.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: andrecortez@hotmail.com
Este trabalho objetivou realizar um estudo comparativo de diferentes tipos de superfícies de implantes endósseos de titânio comercialmente puro: usinada, jateada por plasma spray de titânio e com tratamento ácido. Foram utilizados 36 implantes (12 de cada superfície), que tinham 2,6 mm de diâmetro por 6 mm de comprimento, apresentando-se com três sulcos regulares em “V”. Eles foram inseridos na metáfise tibial de coelhos, um implante por tíbia, bilateralmente, utilizando-se, para a pesquisa, dezoito coelhos. Os coelhos foram divididos em três grupos de seis animais, cada grupo correspondendo a uma superfície diferente. Os animais foram sacrificados após períodos de 3 e 6 semanas, quando blocos ósseos contendo os implantes foram removidos, descalcificados e processados, para posterior análise histológica em microscopia óptica comum e análise histométrica. Os dados histológicos mostraram resposta tecidual normal para todos os grupos, com maior deposição óssea direta junto à interface osso-implante para o grupo jateado por plasma spray de titânio, no período inicial de 3 semanas. Em 6 semanas, não notaram-se grandes diferenças histológicas. Os dados histométricos revelaram melhores resultados para o grupo de implantes com superfície usinada, tanto no período de 3 semanas (25,2%), quanto no período de 6 semanas (28,2%), porém, sem diferenças estatísticas.
Quanto à avaliação do tempo versus superfície e superfície versus superfície, não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.
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Avaliação biomecânica de mini-implantes para ancoragem ortodôntica utilizando modelo de análise de elementos finitos 
FREIRE, J. N. O.*, COELHO, P. G., MAGINI, R. S., LOCKS, A., RITTER, D. E.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: nilofreire@hotmail.com
Este estudo teve como objetivos desenvolver um dispositivo simplificado para ancoragem óssea em Ortodontia, e analisar a distribuição de concentração de estresse ósseo ao redor desse sistema através do método de análise de elementos finitos. Inicialmente um dispositivo de único estágio cirúrgico para ancoragem ortodôntica, com a macroestrutura de parafuso auto-rosqueável (mini-implante) e em titânio, foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Implantes Dentários da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPID-UFSC) em parceria com a Conexão Sistemas de Próteses Ltda. O modelo do implante dentro de um domínio ósseo foi desenhado em CAD e discretizado através do software I-DEAS. Subseqüentemente, foram aplicadas simetria (elementos axissimétricos em 2-D, o que implica uma estrutura em 3-D para a análise), condições limitantes no domínio ósseo e uma carga horizontal de 5 N através do software Ansys 6.1. Após a aplicação dessa carga, observou-se a distribuição de estresses segundo o critério de falha de von Mises nesse sistema. Os resultados demonstraram uma maior concentração de estresses no tecido ósseo adjacente à cabeça do mini-implante e menores concentrações nas suas primeiras roscas.
De acordo com os resultados obtidos através da análise proposta, o mini-implante desenvolvido pelo CEPID-UFSC e Conexão apresenta características biomecânicas favoráveis para suportar forças ortodônticas deletérias.
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Estudo comparativo da influência do emdogain na osseointegração de implantes endósseos
MATUDA, F. S., MATUDA, T.*, MACEDO, N. L., VALERA, M. C., MACEDO, L. G. S., CARVALHO, Y. R., MONTEIRO, A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: fabiomatuda@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a possível influência da proteína derivada do órgão do esmalte (EMD) na osseointegração de implantes na tíbia de coelhos. Foram utilizados 4 coelhos, pesando aproximadamente 4 kg. Os animais foram anestesiados com aplicação intramuscular de Zoletil 50 e complementação com anestesia local. Após desinfecção e tricotomia das patas posteriores, as superfícies médias foram expostas com uma incisão e dissecção subperiosteal. Foram então colocados, em cada pata, 3 implantes de 2,7 mm de diâmetro e 7 mm de comprimento, sob irrigação profusa de soro fisiológico estéril, dispostos de maneira linear. Na pata direita, foi colocado no leito mais cranial um implante liso imerso em EMD, no leito medial um implante rugoso também imerso em EMD e no leito mais inferior um implante liso sem EMD (chamando implante liso controle). Na tíbia esquerda, foi colocado no leito mais superior um implante liso imerso em EMD, no leito médio, um implante rugoso (Plasma Spray) imerso em EMD e no leito mais inferior um implante rugoso sem EMD (controle). Para análise histológica os animais foram sacrificados 30 e 60 dias após o início do experimento. As tíbias foram dissecadas e cada região óssea circundante a cada implante, foi armazenada em frascos com formol a 10%, descalcificadas com EDTA e coradas com H. E.
Dentro dos limites deste estudo pode-se concluir que não houve interferência do EMD na reparação óssea dos implantes independente da superfície do material.
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Avaliação da precisão de quatro técnicas de moldagem de transferência para implantes osseointegrados
YAMAMOTO, E.*, TORTAMANO NETO, P.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: elyamamoto@uol.com.br
Este estudo teve o objetivo de avaliar técnicas de moldagem de transferência sobre implantes dentais. Um modelo padrão foi moldado com alginato (10) e com silicona de adição (10). Para cada material 5 moldes tiveram transferentes quadrados unidos por resina acrílica formando 4 grupos (n = 5): grupo 1: alginato, grupo 2: alginato + férula, grupo 3: silicona de adição, e o grupo 4: silicona de adição + férula. Sobre o modelo padrão foi confeccionada uma estrutura metálica para referência. Imagens digitais da fenda marginal entre a estrutura metálica e os análogos dos modelos obtidos foram realizadas através de microscópio eletrônico de varredura e mensuradas em software de análise de imagens, sendo então comparadas a fenda marginal entre a estrutura e o modelo padrão. A análise estatística mostra que o grupo 4 apresentou menor média com a menor variância (11,25  10,33; 8,29  8,46 m). O grupo 1 (58  32,1; 89,3  39,1 m) apresentou a maior desadaptação entre todos (p = 0,10). Não houve diferença significante entre o alginato (50,32  30,93; 71,1  38,4 m) e a silicona de adição (25,26  25,63; 45,7  32,8 m), entretanto a ferulização gerou fenda significantemente inferior (26,95  27,46; 40,56  25,01 m) à não-utilização de férula (48,62  30,78; 76,2  39,7 m).
Através da metodologia utilizada pode-se concluir que a ferulização proporciona transferências mais precisas independentemente do material empregado. A técnica com silicona de adição associada com a férula de resina acrílica foi a que gerou modelos mais precisos.
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Estudo da adesão qualitativa de revestimento poroso de titânio para implantes osteointegrados
OLIVEIRA, M. V.*, PEREIRA, L. C., CAIRO, C. A. A.
DPCM - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA. E-mail: marizeva@int.gov.br
Os revestimentos de titânio porosos para implantes osteointegrados vem sendo utilizados com a finalidade de otimizar a fixação do implante, devido a penetração do tecido ósseo dentro dos poros. O titânio é um material bioinerte com propriedades mecânicas adequadas aos requisitos de componentes biomédicos. Um dos problemas no processamento de revestimentos é a sua difícil adesão ao substrato que deve ser mantida após a cirurgia de implantação quando o implante passa a ser submetido as solicitações mecânicas funcionais. Este trabalho apresenta o estudo da adesão qualitativa de revestimento poroso de titânio puro fabricado através de compactação e sinterização de pós metálicos de titânio puro em substratos de titânio puro e liga de titânio (Ti-6Al-7Nb), fabricados pelos processos de conformação mecânica e metalurgia do pó. A avaliação qualitativa da adesão foi feita através da observação da seção transversal da amostra na região da interface substrato/revestimento em microscópio óptico. Os substratos foram caracterizados quanto a sua composição química, microestrutura, microtopografia (MEV), dureza e rugosidade superficial.
Os resultados mostraram que quanto maior a dureza mais difícil é a acomodação dos pós de titânio e pior é a adesão qualitativa do revestimento ao substrato. A condição da superfície do substrato também exerce forte influência na adesão do revestimento. Nesse sentido, a maior adesão qualitativa do revestimento foi obtida a partir dos substratos com menor grau de contaminação superficial e maior rugosidade.
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Efeito da laserterapia de 830 nm sobre o reparo de defeitos ósseos com implante de osso bovino orgânico e mineral
GERBI, M. E. M. M.*, LIMEIRA, F. A., PINHEIRO, A. L. B., PONZI, E. A., RAMALHO, L., MARZOLA, C.
Diagnóstico - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: marlenygerbi@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do laser (AsGaAl, 830 nm, 40 mW, CW, 0,6 mm) no reparo ósseo de feridas cirúrgicas (3 mm2) submetidas a implante de osso bovino orgânico e mineral (Baumer S/A, Mogi Mirim - SP) em fêmur de ratos Wistar albinus (42 animais). A amostra foi dividida em 5 Grupos: Grupo I (controle - 6 animais); Grupo II (matriz orgânica Gen-Ox - 9 animais); Grupo III (matriz orgânica Gen-Ox + laser - 9 animais); Grupo IV (matriz mineral Gen-Ox - 9 animais); Grupo V (matriz mineral Gen-Ox + laser - 9 animais). Os grupos irradiados, receberam sete irradiações com intervalos de 48 h, sendo a primeira imediatamente após o ato cirúrgico. A dosimetria utilizada foi de 16 J/cm2/sessão, dividida em quatro pontos de 4 J/cm2. Os períodos de sacrifício foram de 15, 21 e 30 dias. Os resultados obtidos demonstraram que nos grupos irradiados, foi observado histologicamente um melhor e mais rápido reparo ósseo, evidenciado pela maior concentração de fibras colágenas no período de 15 e 21 dias e por uma maior neoformação óssea com um trabeculado mais organizado e denso, no final do período (30 dias), quando comparados com o grupo controle. Ambos os biomateriais favoreceram a neoformação óssea dentro do defeito, mesmo que agindo por mecanismos diferentes.
Conclui-se que a laserterapia associada a implante de osso bovino resultou em efeito de bioestimulação sobre o reparo dos defeitos, seja com implante de natureza orgânica ou mineral.
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Dissipação de tensões na instalação de supra-estruturas com desajustes marginais sobre implantes paralelos e angulados
UEDA, C.*, MARKARIAN, R. A., SENDYK, C. L.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: crisplinio@apcd.org.br
A longevidade das reabilitações orais implanto-suportadas depende em grande parte da transferência favorável das forças mastigatórias aos implantes e ao osso que os suporta. Fatores como limitações anatômicas e estéticas podem ditar a localização e angulação dos implantes, resultando em ausência de paralelismo. O objetivo deste trabalho foi comparar com análise fotoelástica a dissipação das tensões que surgem na instalação das próteses, e após a ação de cargas oclusais sobre implantes paralelos e angulados. E comparar as tensões de supra-estruturas adaptadas sobre os implantes ou quando há um pequeno desajuste entre a estrutura da prótese e os componentes dos implantes. Foram confeccionados dois modelos em resina fotoelástica, no primeiro houve paralelismo entre os implantes e no segundo modelo, o implante central foi posicionado com angulação mésio-distal de 30º. Duas estruturas metálicas em titânio foram parafusadas sobre os pilares intermediários, simulando próteses fixas de três elementos. Com um polariscópio observou-se as tensões transmitidas aos modelos durante o aperto dos parafusos (20 N), e durante a aplicação controlada de cargas oclusais. Foram realizados desajustes programados de 50m e 150m entre o implante central e as próteses, simulando uma situação clínica onde não há uma perfeita adaptação da peça protética sobre os implantes.
Concluímos que quanto maior o desajuste das estruturas aos implantes, maiores as tensões geradas nos modelos fotoelásticos. As pré-tensões induzidas foram intensificadas com a aplicação de cargas oclusais.
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Avaliação clínica periimplantar de três sistemas de implantes submetidos à periimplantite induzida em cães Beagle
MARTINES, R. T.*, GROMATZKY, A., SENDYK, W. R., MIRANDA, S. L., SARZEDO, R. R.
Periodontia - UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: tadashi@apcd.org.br
Com o advento da Implantodontia existe uma certa preocupação do mundo científico em se determinar os sistemas de implantes que de acordo com o seu formato, tipo de conexão protética, tratamento de superfície e número de estágios cirúrgicos que apresentam maior índice de sucesso, melhor resultado estético, menor desconforto ao paciente e resistência à periimplantite. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi de se comparar a reação tecidual periimplantar entre 3 diferentes sistemas de implantes (Ankylos, Branemark e ITI), avaliando-se a profundidade de sondagem, perda de inserção clínica e mobilidade de 10 implantes de cada sistema submetidos à periimplantite induzida em cães Beagle com ligaduras de fio de algodão. No momento da segunda fase cirúrgica para os implantes dos sistemas Ankylos e Branemark observou-se a perda de 7 implantes Ankylos, 2 Branemark e 2 ITI. Todos os implantes apresentaram aumento do índice de perda de inserção clínica, profundidade de sondagem e valor de Periotest, tendo os implantes do sistema Ankylos os maiores valores. Quanto aos valores de Periotest os implantes ITI indicaram maior estabilidade. Para a análise dos resultados foi utilizada técnica não-paramétrica, aplicando-se a análise de variância por postos de Friedman, com nível de significância fixada em 5%.
Baseado nas informações obtidas neste trabalho, os autores concluíram que na presença de periimplantite induzida em cães, os implantes Ankylos são mais susceptíveis à perda de estrutura periimplantar quando comparado com os implantes do sistema Branemark e ITI.
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Avaliação da densidade óssea ao redor de implantes osteointegrados recobertos com rh-BMP2
RIBEIRO, C. P.*, FERNANDES NETO, A. J., CAMPOLI, M. A., CAMPOS JUNIOR, A.
Reabilitação Oral - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: crisri@triang.com.br
Os implantes osseointegrados apresentam índice de sucesso elevado, em especial os implantes com superfície texturizada. Os resultados de sobrevivência quando analisados por área indicam que as falhas se concentram nas regiões de osso tipo IV, de baixa densidade. As proteínas morfogenéticas ósseas, e a rh-BMP2 especialmente, apresentam alta capacidade de indução de células diferenciadas em osteoblastos, com aplicacões terapêuticas diversas já estabelecidas. Com a finalidade de aumentar a densidade óssea ao redor de implantes, a rh-BMP2 foi produzida por recombinação em E. coli, com glicosilação posterior . Os implantes receberam duas camadas de PLA-PGA com rh-BMP2 dissolvida em solvente orgânico a 5 ng/ml. Os implantes passaram então por processo de esterilização em raios gama. Foram selecionados 12 pacientes com indicação de implantes em áreas diversas. Em cada área foram colocados de forma contígua um implante experimental e um implante controle, produzido de maneira convencional. A técnica de colocação de implantes foi ad modum Branemark. Os resultados foram analisados por subtração radiográfica com 6 meses após a colocação dos implantes e os implantes experimentais apresentaram ganho de densidade significativamente maior que os implantes convencionais (37,5 % versus 5,6 %, p < 0,05).
Os implantes osteointegrados tratados com rh-BMP2 apresentam melhora significativa no aumento de densidade óssea pós-operatória, podendo vir a ser importante alternativa de tratamento para áreas de baixa densidade óssea.
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Isolamento e cultivo in vitro de fibroblastos humanos derivados da cavidade bucal – projeto piloto
ZORTEA JUNIOR, A. J.*, COURA, G. S., SAVI, L. A., SIMÕES, C. M. O., MAGINI, R. S.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: alberto.zortea@bol.com.br
Esse estudo tem como objetivos: estabelecer um protocolo, in vitro, de isolamento e cultivo primário de fibroblastos humanos derivados da gengiva inserida através de biópsia; estabelecer uma linhagem celular de fibroblastos humanos derivados da cavidade bucal; e avaliar a viabilidade celular desses fibroblastos humanos. Três biópsias de aproximadamente 2 mm2 de gengiva inserida (tecido conjuntivo e tecido epitelial) foram removidas da região papilar entre os dentes pré-molares de três diferentes pacientes e armazenadas para transporte em garrafas de cultura de 25 cm2 contendo o meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) suplementado com 10% de SFB (soro fetal bovino) e 2% de antibióticos. No laboratório, a biópsia gengival foi lavada com PBS (solução tamponada de fosfato) por cinco vezes e posteriormente fragmentada. Esses fragmentos foram cultivados em meio de cultura DMEM suplementado com 10% de SFB e 2% de antibiótico, trocado duas vezes por semana. A proliferação e crescimento de fibroblastos foram verificados diariamente através de microscopia invertida. Após subconfluência de 80%, essas células foram desagregadas através do uso de tripsina a 0,25%, e três novas subculturas foram realizadas em garrafas de cultura de 75 cm2. Para a avaliação da viabilidade celular, foi usado o teste de exclusão pelo corante azul de Trypan. A viabilidade celular ficou acima de 90%.
Foi possível através do protocolo proposto, estabelecer uma linhagem celular de fibroblastos humanos derivados da gengiva inserida com viabilidade celular compatível com a literatura vigente.
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Material e técnica para análise fotoelástica da distribuição de tensões produzidas por implantes odontológicos
OLIVEIRA, E. J.*, GOMES, W. L., GOMIDE, H.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: ej.o@terra.com.br
A técnica da fotoelasticidade tem sido utilizada no estudo da distribuição de esforços nas várias áreas da Engenharia. Em função da facilidade técnica de execução dos testes e compreensão dos resultados, associados ao baixo custo e relevância, seu emprego em Odontologia tem sido cada vez maior, considerando-se que o uso dos sistemas de implantes osseointegrados estreitou elos com a Bioengenharia que vem explicar o funcionamento destes componentes. Definida sua atuação, voltamos à biologia óssea, suas características físicas e formulamos planejamentos reabilitadores embasados na condição de suporte dos tecidos remanescentes. Considerando as dificuldades em se levar a termo pesquisas científicas no Brasil, limitados que somos em recursos financeiros, torna-se necessário a busca por matéria-prima nacional para elaboração de nossos testes. O trabalho tem por finalidade avaliar uma resina epóxi (bisfenol A + epoliglicol) catalizada por um benzenometanol + isoforonadiamina, conhecidos comercialmente por Adesivo Brinde Flexível A e B, a fim de desenvolver técnica para obtenção de modelos que possibilitem a análise da distribuição de esforços mediante aplicação de cargas sobre implantes. Um molde contendo um implante tipo Branemark foi vazado com a resina proposta e o conjunto submetido à esforços de 0,5-2,0 kgf, sendo as franjas produzidas, visualizadas em polariscópio e analisadas qualitativas e quantitativamente.
Embora haja limitações, o material apresenta propriedades ópticas compatíveis à avaliação fotoelástica, servindo à avaliação da distribuição de esforços em Odontologia.
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Análise da variação da largura da mesa oclusal protética na distribuição das tensões nos implantes osseointegrados
GARANHANI, R. R.*, ZANI, I. M., VOLPATO, C. M., FANCELLO, E., ROESLER, C., DALL’AGNOL, D.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. E-mail: odontologia@uol.com.br
Este estudo avaliou a distribuição das tensões geradas nas estruturas envolvidas com a osseointegração, variando a largura da mesa oclusal da coroa protética implanto-suportada. Este artifício é recomendado para a redução do impacto das forças deletérias, diminuindo as taxas de complicações no uso deste tipo de prótese. Dois modelos geométricos idênticos foram obtidos da região posterior da mandíbula, com um implante osseointegrado de 3,75 mm de diâmetro e 10 mm de comprimento. Duas coroas protéticas metalocerâmicas com diferentes dimensões vestíbulo-linguais foram incorporadas aos modelos, que foram “malhados”, possibilitando a avaliação pelo método do elemento finito (software Ansys). Após a definição dos coeficientes de Poisson e módulos de Young de cada material envolvido e a aplicação de uma carga axial de 100 N, procedeu-se a análise, pelo gradiente de cores gerados nos diagramas. Altos valores de concentração de tensões foram encontrados nos componentes internos do sistema e no osso cortical junto ao pescoço do implante, com os maiores picos ocorrendo no modelo com a coroa protética de maior largura.
Conclui-se que a prótese com mesa oclusal de maior dimensão vestíbulo-lingual gerou esforços mais elevados, tanto nos componentes protéticos quanto nas estruturas de suporte, para as condições testadas.
Pc374
Avaliação clínica, radiográfica e microbiológica da periimplantite induzida por ligaduras – estudo em cães
LEMO, V. S.*, SHIBLI, J. A., MARTINS, M. C., JORDAN, S., HARASZTHY, V., ZAMBON, J., MARCANTONIO JUNIOR, E.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: samylemo@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a periimplantite induzida por ligadura em diferentes superfícies de implantes utilizando parâmetros clínicos, radiográficos e microbiológicos. Trinta e seis implantes de 4 superfícies diferentes (9 Ti cp; 9 TPS; 9 superfícies híbridas, ácido; 9 HA) foram inseridos em 6 cães adultos, 3 meses após a exodontia dos pré-molares inferiores. Após a osseointegração, e instalação dos conectores protéticos e iniciou-se rigoroso controle de placa com clorexidina 0,12% diariamente por 2 meses. Os níveis clínicos de inserção, obtidos por meio de sonda de pressão controlada, as alterações da crista óssea periimplantar e a mobilidade, aferida pelo Periotest, foram mensurados no dia da colocação das ligaduras de algodão e 20, 40 e 60 dias após as ligaduras. As amostras microbiológicas foram obtidas por meio de cones de papel e analisadas pela reação de polimerase em cadeia (PCR) para A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis e B. forsythus. Após a indução da periimplantite observou-se perda clínica de inserção, perda óssea radiográfica e aumento de mobilidade para todas as diferentes superfícies de implantes (p < 0,001), sem, no entanto haver diferença estatística entre elas (p > 0,05). Os patógenos periodontais avaliados foram detectados em todas as superfícies após a colocação das ligaduras, entretanto não houve uma predileção destes microrganismos por nenhuma superfície.
Conclui-se que todas as superfícies de implantes avaliadas foram igualmente susceptíveis a periimplantite induzida por ligadura após 60 dias. (Apoio: FAPESP - 99/03026-1; CAPES.)
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Análise da superfície de implantes falidos
RIBEIRO, F. S.*, D’AVILA, S., MARTINS, M. C., GUASTALDI, A. C., ZENÓBIO, E. G., MARCANTONIO JUNIOR, E., SHIBLI, J. A.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: salimonf@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi analisar a topografia e a composição da camada de óxidos de implantes falidos. Dezenove implantes falidos foram removidos de 14 pacientes (média de idade de 50,33  11,81 anos). Quatorze foram removidos por perda precoce, 4 devido a doença periimplantar e/ou sobrecarga oclusal e 1 removido por ter lesado o canal mandibular. O critério de falência dos implantes foi caracterizado pela mobilidade dos mesmos, exceção feita ao implante removido do canal mandibular. Dois implantes novos foram utilizados como controle. Todos os implantes foram examinados por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrômetro de raios X de energia dispersiva (EDX) para avaliação da topografia e composição da camada de óxidos da superfície dos implantes respectivamente. As avaliações foram realizadas em duplicata em diferentes regiões do mesmo implante. Os implantes apresentavam ranhuras e depressões condizentes com marcas deixadas pela usinagem do implante similar aos encontrados no grupo controle. Os implantes falidos apresentavam graus variados de resíduos orgânicos e presença de elementos como carbono, oxigênio, sódio, cálcio, alumínio, sílica e fósforo, enquanto os implantes controles exibiam claros sinais de titânio, sódio e cálcio.
Estes dados sugerem que a topografia de implantes falidos é a mesma quando comparada a implantes novos. Embora o grau de contaminantes na camada de óxidos dos implantes falidos seja maior e mais variada que nos implantes controle, nenhum destes elementos pode ser associado como fator causal da perda dos implantes.
Pc376
Processamento e caracterização de compósitos de titânio e hidroxiapatita para aplicação em implantes osteointegrados
CAMPOS, J. B.*, OLIVEIRA, M. V., PEREIRA, L. C., ROSSI, A. M.
DPCM - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA. E-mail: josebran@int.gov.br
O objetivo deste trabalho é o domínio do processamento de pós através de técnicas de metalurgia do pó, visando a obtenção compósitos de hidroxiapatita e titânio (Ti/HAp) para aplicações em implantes osteointegrados. O titânio é um material de ampla utilização, sendo reconhecidamente bioinerte e possui propriedades mecânicas desejadas para aplicações biomédicas e a hidroxiapatita (HAp) possui excelente biocompatibilidade. Os implantes de HAp apresentam propriedades mecânicas inferiores aos materiais metálicos, frente às solicitações mecânicas do corpo humano. A união destes dois materiais representa uma melhoria na biocompatibilidade e nas propriedades no compósito Ti/HAp. Foram produzidas amostras deste compósito com concentrações de HAp variando entre 10 e 50%. O processamento consistiu em etapa de compactação uniaxial seguida de sinterização, que foi realizada em um forno de quartzo à vácuo, com uma atmosfera de 10-6 Torr e aquecimento até a temperatura de 1.100ºC com patamar de 1 hora. As amostras sinterizadas foram caracterizadas por microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X, onde foi possível obter as características morfológicas superficiais, a composição resultante da sinterização e a qualidade da interação difusional durante a sinterização entre os pós compactados de Ti e HAp.
Com base nos dados obtidos foi possível a obtenção de parâmetros ótimos de processamento para a produção de amostras de compósitos Ti-HAp que apresentam características microestruturais compatíveis com a aplicação em implantes osteointegrados.
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Análise do efeito da nicotina sobre a regeneração óssea guiada – estudo histométrico em cães
SALDANHA, J. B.*, PIMENTEL, S. P., CASATI, M. Z., SALLUM, E. A., BARBIERI, D., MORENO JÚNIOR, H., NOCITI JÚNIOR, F. H.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jubsaldanha@uol.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar histometricamente o efeito da administração da nicotina sobre a regeneração dos defeitos ósseos tratados pelo princípio da regeneração óssea guiada (ROG). Foram utilizados dezesseis cães, sem raça definida, os quais tiveram seus primeiros, segundos e terceiro molares mandibulares (M1, M2, M3) extraídos bilateralmente. Um defeito ósseo foi criado cirurgicamente em cada lado da mandíbula, sendo um deles recoberto por uma membrana não-reabsorvível de PTFE-e. O animais foram distribuídos, de forma aleatória, nos seguintes grupos: grupo 1 (n = 8), controle e grupo 2 (n = 8), administração diária de nicotina através de duas injeções subcutâneas (2 mg/kg). Após quatro meses, os animais foram sacrificados, para remoção dos blocos e preparo histológico. Os parâmetros avaliados foram: altura, largura, densidade e área do osso neoformado. A análise intergrupos (Kruskal-Wallis) demonstrou que os defeitos tratados com membrana no grupo controle apresentaram uma maior área de osso neoformado, quando comparados aos defeitos com membrana do grupo teste e aos defeitos sem membrana de ambos os grupos (p < 0,05). Além disso, a administração de nicotina influenciou significativamente a densidade óssea nos defeitos tratados com ou sem membrana quando comparados aos sítios sem membrana do grupo controle (p < 0,05).
Dentro dos limites do presente estudo, concluiu-se que a nicotina pode influenciar, mas não impedir a regeneração óssea em defeitos tratados pelo princípio da ROG.
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Efeito da ciclosporina-A na homeostase do osso alveolar em ratos com doença periodontal induzida
NASSAR, P. O.*, NASSAR, C. A., RACHED, R. S. G. A., HOLZHAUSEN, M., MARCANTONIO JUNIOR, E., SPOLIDÓRIO, L. C.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: ponassar@yahoo.com
A administração da CsA tem sido associada a significante perda óssea e aumento na remodelação óssea. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da CsA no osso alveolar em ratos com doença periodontal induzida, através de análises sérica, estereométrica e radiográfica. 24 ratos foram divididos em grupos de 6 animais cada: I - controle; II - ligadura ao redor 1 molar inferior; III - ligadura ao redor 1 molar inferior e tratado com 10 mg/kg de peso corporal/dia CsA; IV - tratado com 10 mg/kg peso corporal/dia CsA. Após 30 dias, os animais foram sacrificados e os níveis séricos de cálcio e fosfatase alcalina foram mensurados. A distância CA/JCE foi medida radiograficamente na superfície mesial de cada 1 molar inferior do rato. Após análise histológica, parâmetros estereológicos: densidade volumétrica de osteoclastos multinucleados (Vo), osso alveolar (V-osso), medula (V-medula) e relação de superfície reabsorvida/superfície óssea (Rs/Os) foram analisados na região mesial do osso alveolar. Diminuição significante foi observada no cálcio sérico nestes grupos que receberam terapia com CsA. Não foi observada mudança significante na fosfatase alcalina sérica. A terapia com CsA combinada com ligadura diminuiu o V-osso e aumentou o Vo, V-medula e Rs/Os na superfície mesial dos primeiros molares inferiores. Por outro lado, os dados radiográficos mostraram que a terapia com CsA diminuiu a perda óssea alveolar.
Entretanto, apesar da falta de efeitos diretos na altura do osso alveolar, a terapia com CsA intensifica o desequilíbrio da homeostasia do osso alveolar em ratos com doença periodontal induzida.
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Avaliação clínica e microbiológica de Candida spp. da cavidade bucal de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2
PIRES, J. R.*, SPOLIDORIO, D. M. P., MASSUCATO, E. M. S., ORRICO, S. R. P.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: julyricopires@hotmail.com
O diabetes mellitus é um distúrbio crônico caracterizado por resposta secretória defeituosa ou deficiente da insulina. Na cavidade bucal, as manifestações clínicas mais freqüentes são: diminuição do fluxo salivar e infecções oportunistas como a candidose. O objetivo do estudo foi avaliar as possíveis interações microbianas e clínicas com a presença na saliva, de Candida spp. em 20 pacientes diabéticos tipo 2 (teste) e em 17 pacientes não-diabéticos (controle). Para comparação foi realizada uma avaliação clínica do grau de xerostomia e da presença de candidose bucal. Os achados clínicos foram comparados com a mensuração do fluxo salivar e com a contagem de Candida spp. da saliva em UFC/mL em meio ágar Sabouraud. A análise de Mann-Whitney indicou que somente o grau de xerostomia entre os dois grupos, foi estatisticamente diferente (p = 0,004). Foi verificado que 75% dos pacientes do grupo teste apresentaram xerostomia, contra 35,3% do controle. Com relação ao fluxo salivar, 85% e 65%, respectivamente, dos pacientes diabéticos e controle, apresentaram alteração. Foi verificada, a presença da levedura na saliva em 50% do grupo teste e em 35,3% do grupo controle, sendo que destes pacientes, 60% e 16,7%, respectivamente, apresentaram clinicamente, candidose bucal.
Foi concluído que a presença de Candida spp. na saliva, independe de aspectos patológicos. Os pacientes diabéticos são acometidos em maior freqüência por candidose clínica, presença de Candida spp. na saliva e xerostomia, e apresentam fluxo salivar diminuído em comparação com os pacientes do grupo controle.
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Histomorfometria do reparo ósseo em cavidades cirúrgicas com partículas de biovidro associadas a dois tipos de membrana
FURLANETO, F. A. C.*, NAGATA, M. J. H., MELO, L. G. N., RIBEIRO, L. L., BOSCO, Á. F.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: flafurlaneto@ig.com.br
O propósito deste trabalho foi avaliar, histologicamente, em defeitos cirúrgicos realizados em tíbias de ratos: a influência das partículas de vidro bioativo, associadas à barreira de sulfato de cálcio ou à barreira de matriz dérmica acelular. Foram utilizados 48 ratos, divididos em 3 grupos: grupo C (controle), VB/SC (vidro bioativo e sulfato de cálcio), grupo VB/MDA (vidro bioativo e matriz dérmica acelular). Foi preparada uma cavidade cirúrgica medindo 4 x 2 mm na face lateral da tíbia direita de cada rato. No grupo C, a cavidade cirúrgica foi preenchida com coágulo sanguíneo. No grupo VB/SC, a cavidade cirúrgica foi preenchida com vidro bioativo e protegida com sulfato de cálcio como membrana. No grupo VB/MDA, a cavidade cirúrgica foi preenchida com vidro bioativo e protegida com matriz dérmica acelular como membrana. Os animais foram sacrificados aos 10 e 30 dias pós-operatórios. As tíbias obtidas foram processadas laboratorialmente para análise histológica e histométrica. Aos 10 dias pós-operatórios, os resultados histométricos foram: grupo C (32,17%  9,11); grupo VB/SC: (8,34%  10,16); grupo VB/MDA (14,59  9,68); aos 30 dias pós-operatórios, os resultados foram: grupo C: (59,51%  9,61); grupo VB/SC: (44,70%  10,70); grupo VB/MDA (16,09  7,14). Os dados histométricos foram submetidos à análise estatística.
Concluiu-se que os grupos controle apresentaram significativamente maior neoformação óssea que os grupos experimentais em ambos os períodos pós-operatórios. Aos 10 dias pós-operatórios, não houve diferença significativa entre os grupos experimentais. Aos 30 dias pós-operatórios, nos grupos experimentais, o grupo VB/SC apresentou neoformação óssea significativamente maior que o grupo VB/MDA.
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Influência da microestrutura do implante na dinâmica da cicatrização óssea – estudo com microscopia confocal
PAPALEXIOU, V.*, NOVAES JÚNIOR, A. B., SOUZA, S. L. S., GRISI, M. F. M., LUCZYSZYN, S. M.
CCBS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: vulap@bol.com.br
O estudo avaliou através da análise da fluorescência a influência da superfície do implante imediato colocado em sítios periodontalmente infectados. Foi induzida doença periodontal durante 12 semanas nos dentes p1-p4 bilaterais de 6 cães. Cada cão recebeu 3 implantes com Friadent Experimental Superfície (FES) e 3 com Superfície de Plasma Spray de Titânio (TPS). Totalizando 36 implantes. Durante o período de ciatrização de 3 meses foram aplicados marcadores ósseos para analisar a formação óssea. Os marcadores foram aplicados na seguinte seqüência: oxitetraciclina 3 dias e em 8 semanas, calceína em 4 semanas e alizarina 3 dias antes do sacrifício. Os animais foram sacrificados e suas mandíbulas foram processadas para análise da porcentagem da nova formação óssea ao redor dos implantes, utilizando microscopia confocal. As diferenças não foram estatisticamentesignificantes em relação a formação óssea (Mann-Whitney) entre os grupos (grupo FES - 5,28% formação aos 3 dias, 10,3% em 4 semanas, 21,14% em 8 semanas e 6,98% em 12 semnas; grupo TPS - 3,36% 3 dias, 9,58% 4 semanas, 14,57% 8 semanas, 7,08 em 12 semanas). Entretanto a análise da covariância apresentou a porcentagem de marcação óssea foi estatisticamente maior para o grupo FES quando comparado com o grupo TPS durante o período de 3 dias e em 8 semanas.
Este estudo apresentou que a presença de doença periodontal não contra-indica a colocação de implante imediato. A análise através da microscopia confocal confirmou a importância da característica da superfície do implante, principalmente na fase de cicatrização inicial.
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Eficiência da tetraciclina na remoção de “smear layer” após instrumentação radicular
ROSETTI, E. P.*, SAMPAIO, J. E. C., SAMPAIO, L. M.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: sam.lm@techs.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência do cloridrato de tetraciclina em na remoção da “smear layer” da superfície radicular variando o tempo, modo de aplicação e a concentração. Foram utilizados dentes extraídos que receberam raspagem e aplainamento com cureta de Gracey 5-6 afiada utilizando 50 movimentos em cada amostra com o intuito de formar “smear layer”. Depois de preparadas, as amostras foram distribuídas em grupos de acordo com a concentração (controle, 10, 20, 30, 40 e 50%) e seus respectivos subgrupos quanto ao tempo (1’, 2’ou 3’) e modo de aplicação (tópico e fricção). Após aplicadas as soluções condicionadoras, as amostras foram fotografadas em microscopia eletrônica de varredura. Após foi feita análise estatística (teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis).
Conclusões: quanto à concentração utilizada a de 10% foi superior as outras concentrações testadas; quanto ao modo de aplicação, todas as concentrações testadas por fricção foram superiores ao tópico e quando todos os grupos foram avaliados variando o tempo, os tratamentos por fricção com 10% por 1 e 2 minuto e 20% por 1 minuto foram estatisticamente superiores.
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Efeito de palitos impregnados com clorexidina sobre placa, gengivite e manchamento dental
VECCHIA, G. F. D.*, HUGO, F. N., HILGERT, J. B., OPPERMANN, R. V.
Programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: g_vecchia@hotmail.com
O objetivo desse estudo cruzado, duplo-cego e controlado, foi avaliar clinicamente o efeito do uso de palitos impregnados com clorexidina a 10% no controle de placa e gengivite e na formação de manchamento dental extrínseco. Palitos controle foram impregnados com sulfato de quinino a 0,1%. Foram selecionados 16 alunos de Odontologia, que após receberem profilaxia dental, utilizaram por 14 dias, um palito por quadrante, 2 X ao dia, a cada 12 horas. A escovação foi realizada com escova macia e gel dentifrício não abrasivo, sem lauril sulfato de sódio. No cruzamento dos grupos foi dado um intervalo de cinco semanas. O índice de placa visível (IPV) e o índice de manchamento de Lobene modificado por MacPherson (IMM) foram realizados ao final de cada fase experimental. O índice de sangramento gengival (ISG) foi realizado no início e no final de cada fase. O IPV, ISG e IMM por indivíduo foram comparados pelo teste de Wilcoxon (p < 0,05). O uso de palitos com clorexidina foi significativamente mais eficaz no controle de placa e promoveu uma redução significativa no ISG quando comparados aos palitos com quinino. O manchamento dental pela utilização de palitos com clorexidina mostrou-se mais severo quando comparado a palitos com quinino. Entretanto, o nível de manchamento observado foi pequeno, uma vez que o percentual de escores zero de manchamento, em ambos os grupos, foi superior a 93%.
Conclui-se que palitos impregnados com clorexidina foram eficazes no controle de placa e gengivite, e estiveram associados a um manchamento significativamente maior do que o controle, embora em níveis bastante reduzidos.
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Doses intermitentes de PTH promovem aumento da massa óssea alveolar em mandíbulas de ratos retardando a erupção dental
BARROS, S.*, SILVA, M. A. D., MARQUES, M. R., VAZ, S., NOCITI JÚNIOR, F. H.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: sbarros@fop.unicamp.br
Reportamos recentemente que doses intermitentes de PTH, tratamento promotor de anabolismo ósseo, reduzem a taxa de erupção de incisivos de ratos. O objetivo deste estudo foi verificar o possível aumento da massa óssea alveolar junto ao ligamento periodontal de incisivos de ratos tratados com doses intermitentes de PTH. Foram utilizados 30 ratos machos Wistar, os quais foram separados em dois grupos: tratado e controle. Os animais do grupo tratado receberam injeções subcutâneas de 40 μg/kg de PTH e os animais do grupo controle receberam a mesma dose do veículo (ácido acético), três vezes por semana, durante um mês. Nos dias 0, 14 e 28, a partir do início do experimento, foram também administradas, à todos os animais, injeções intraperitoniais do marcador intra-ósseo alizarina. Após o sacrifício dos animais, as mandíbulas foram extraídas, incluídas em resina acrílica, desgastadas e analisadas sob luz fluorescente. As áreas de osso neoformado existentes entre a primeira e a última marca de alizarina foram aferidas por meio de um software analisador de imagens e seus valores submetidos a testes estatísticos. Os animais tratados com PTH apresentaram um maior aumento na massa óssea que o observado nos animais do grupo controle (p < 0,05).
Concluímos que doses intermitentes de PTH aumentam a massa do osso alveolar de ratos, promovendo um retardo na velocidade de erupção dos dentes de crescimento contínuo.
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Participação da mastigação e da gengiva ceratinizada na fisiologia do sulco gengival
LAGOS, M. L. E. P., PASSANEZI, E., SANT’ANA, A. C. P., GREGHI, S. L. A.*
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: isalagos@uol.com.br
Para avaliar o comportamento homeostático do sulco gengival em função da variação da quantidade de fluido gengival produzida pelo estímulo da mastigação de alimentos fibrosos, foram selecionados 16 pacientes com áreas de pré-molares e molares homólogas, saudáveis clinicamente, apresentando de um lado quantidade suficiente de gengiva ceratinizada e do outro insuficiente. Os parâmetros clínicos avaliados foram: índice de placa bacteriana, índice de sangramento gengival, índice de profundidade de sondagem, quantidade de gengiva ceratinizada e índice de fluido gengival. A quantidade de fluido gengival foi obtida antes e após 10 min de mastigação e avaliada por meio de impregnação de tiras de PerioPaper. A coleta de fluido gengival foi realizada colocando-se o PerioPaper desde a coroa dental até a mucosa alveolar, obtendo-se as medidas na mucosa alveolar (P1A) e na margem gengival (P1B); outro PerioPaper determinou a quantidade junto a margem gengival (P2); o terceiro PerioPaper identificou a quantidade no interior do sulco gengival (P3). As tiras foram mantidas por 1 min e após estarem secas e marcadas com ninidrina a 2%, foram medidas com paquímetro digital.
Os dados obtidos permitiram concluir que: a maior quantidade de gengiva ceratinizada resulta em melhor comportamento homeostático do periodonto marginal; a mastigação influencia a quantidade de fluido gengival extravasado marginalmente; a quantidade de gengiva ceratinizada exerce influência na defesa natural do sulco gengival, relativamente ao papel do fluido gengival.
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Condição periodontal e nascimento de bebês prematuros e de baixo peso em amostra populacional brasileira
CAMPOS, M. R.*, SANTANA, A. C. P., PASSANEZI, E., GREGHI, S. L. A., SANTOS, C. F. D.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: malecampos@yahoo.com
Nos últimos anos, importantes trabalhos têm evidenciado o papel da doença periodontal no nascimento de bebês prematuros e de baixo peso. Portanto, para avaliar se a doença periodontal atua como fator de risco para esta ocorrência, 75 pacientes atendidas no Hospital Maternidade Santa Isabel de Bauru foram consecutivamente avaliadas periodontalmente segundo o índice CPITN imediatamente após o parto. Foram incluídas no grupo teste as mães que deram à luz a bebês prematuros (< 37 semanas) e/ou de baixo peso (< 2,5 kg). As demais pacientes foram divididas em dois grupos controle, sendo o primeiro constituído por pacientes sem sinais clínicos de doença periodontal e o segundo por pacientes com sinais clínicos de doença periodontal. Os escores do índice CPITN, peso dos bebês e tempo de gestação foram analisados comparativamente entre os grupos pelo método Mann-Whitney. A correlação entre o índice CPITN e o peso dos bebês foi avaliada pelo teste de correlação de Pearson. Os resultados obtidos mostraram que o peso dos bebês e o tempo de gestação médio foi estatisticamente inferior no grupo teste (p < 0,05) do que nos controles. As pacientes do grupo controle sem doença periodontal mostraram índice CPITN médio inferior estatisticamente (p < 0,05) aos demais grupos. Houve correlação negativa entre o escore do CPITN e o peso dos bebês, indicando diminuição do peso dos bebês ao nascimento com o agravamento da condição periodontal (p < 0,05).
Esses resultados sugerem que a doença periodontal pode influenciar o nascimento de bebês prematuros e/ou de baixo peso.
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Técnicas cirúrgicas para recobrimento radicular com enxerto de matriz dérmica acelular: comparação clínica após 12 meses
BARROS, R. R. M.*, NOVAES JUNIOR, A. B., GRISI, M. F. M., SOUZA, S. L. S., TABA JUNIOR, M., PALIOTO, D. B.
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: rachbarros@hotmail.com
O enxerto de matriz dérmica acelular (EMDA) tem sido descrito como um substituto vantajoso do enxerto conjuntivo subepitelial (ECS). No entanto, as técnicas cirúrgicas para sua utilização foram originalmente desenvolvidas para o ECS, o que não parece adequado, visto que os enxertos em questão possuem processos de cicatrização distintos. O presente trabalho comparou clinicamente técnicas cirúrgicas diferentes para recobrimento radicular com o EMDA. Onze pacientes não-fumantes com recessões gengivais bilaterais classe I ou II de Miller foram selecionados. Nestes, uma recessão foi tratada pela técnica de Langer & Langer e a outra pela técnica modificada proposta, na qual o leito receptor é ampliado para favorecer a incorporação do EMDA. As variáveis clínicas profundidade de bolsa à sondagem, nível de inserção relativo, recessão gengival e quantidade de mucosa queratinizada foram avaliadas por um mesmo operador antes das cirurgias e após 12 meses, através de sonda automatizada e placas-guias de acrílico para padronização das medidas. Ambas terapias foram eficazes em atribuir melhoras nos parâmetros avaliados nos pacientes em geral. Comparativamente, entretanto, obteve-se diferença estatisticamente significante para recobrimento radicular (p = 0,02) após doze meses em favor da técnica modificada (Mann-Whitney - significância de 5%). 
Concluiu-se, portanto, que a técnica modificada é mais adequada para o recobrimento radicular com EMDA, ao apresentar melhor desempenho clínico e estatístico em relação à outra técnica. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Efeitos microbiológicos da terapia periodontal básica associada ao metronidazol e à profilaxia profissional periódica
FERES, M.*, CARVALHO, L. H.
CEPPE - UNIVERSIDADE DE GUARULHOS. E-mail: mferes@ung.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos microbiológicos da raspagem e alisamento radicular (RAR) somente ou associada ao metronidazol (M) de uso sistêmico (400 mg, 3 vezes/dia, por 10 dias) e/ou à profilaxia profissional semanal por 3 meses (PPS) em indivíduos com periodontite crônica. 44 indivíduos (45  6 anos) foram divididos em 4 grupos terapêuticos, sendo um grupo controle (C) que recebeu RAR e placebo, e três grupos teste que receberam RAR e M (T1), RAR, PPS e placebo (T2) e RAR, M e PPS (T3). Amostras de placa subgengival foram obtidas de 7 sítios por indivíduo no exame inicial e 3 meses após a terapia. A presença de 39 espécies subgengivais foi determinada pela técnica do “checkerboard DNA-DNA hybridization”. Diferenças significativas dentro e entre os grupos foram determinadas utilizando-se os testes Wilcoxon e Kruskal-Wallis, respectivamente. As maiores reduções nos níveis das espécies avaliadas, incluindo reduções significativas na contagem dos 3 patógenos do “complexo vermelho” (B. forsythus, P. gingivalis e T. denticola) e em várias espécies do “complexo laranja” foram observadas nos grupos T2 e T3. O grupo T3 também mostrou um aumento no nível de algumas bactérias benéficas como o A. naeslundii 1 e 2. As alterações mais favoráveis nas proporções dos complexos microbianos subgengivais foram observadas nos 3 grupos teste, principalmente T2 e T3.
A associação de diferentes terapias à RAR levou a um efeito benéfico na composição da microbiota subgengival, principalmente nos indivíduos que receberam a combinação das 3 formas de tratamento periodontal.
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Confiabilidade do sangramento e não-sangramento à sondagem em relação aos parâmetros clínicos
ZUZA, E. P.*, SOUZA, P. H. R., TOLEDO, B. E. C., RAPP, G. E., BENATTI NETO, C., MENDES, A. J. D.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: elizangelazuza@bol.com.br
Este trabalho teve como objetivo verificar a relação entre presença/ausência de sangramento à sondagem, com a condição histológica do tecido gengival. Ambos, tecidos gengivais sangrantes (S) e não-sangrantes (NS), foram obtidos pelo procedimento de gengivectomia na superfície vestibular dos dentes posteriores. As 44 espécimes, 22 sangrantes (S) e 22 não-sangrantes (NS), foram comparadas por um parâmetro histológico descritivo e análise quantitativa do índice histológico gengival (IHG). 90,9% dos espécimes sangrantes e 77,3% dos espécimes não-sangrantes concordam com os parâmetros histológicos descritivos correspondentes. A análise quantitativa histológica mostrou baixa correlação com os parâmetros clínicos e não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre S e NS para qualquer escore IHG.
Nós concluímos que os parâmetros clínicos de sangramento à sondagem é um meio confiável de diagnosticar a inflamação gengival, enquanto que os sinais clínicos de não-sangramento à sondagem não são um critério confiável para avaliar a saúde gengival.
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Ocorrência de Actinobacillus actinomycetemcomitans em pacientes com periodontite na população brasileira
ZIMMERMANN, G. S.*, LOTUFO, R. F., RODRIGUES, A. S., KANTORSKI, K. Z., PANNUTI, C. M.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: glauciasz@hotmail.com
A DP em humanos é uma infecção global que apresenta similaridades bem como variações na prevalência e severidade em diferentes populações. Variações na composição da microbiota subgengival pode explicar essa variedade, porém pouco se conhece sobre a microbiota bucal de países em desenvolvimento. Diferenças na microbiota entre distintas populações têm sido encontradas na literatura, onde microorganismos associados a um tipo específico de periodontite em uma população podem não estar relacionados a mesma patologia em outra. A proposição deste trabalho foi avaliar a ocorrência de Actinobacillus actinomycetemcomitans na microbiota subgengival de pacientes brasileiros portadores de periodontite, relacionando-a com o gênero e a idade. A amostra foi composta por 1.400 resultados de exames microbiológicos através de cultura da placa subgengival de sítios periodontais de pacientes brasileiros obtidos a partir do banco de dados de um laboratório de microbiologia clínica oral especializado. Para verificar se havia associação entre o gênero e a faixa etária e a presença de Aa foi realizado o teste de 2 (qui-quadrado). Os resultados mostraram que não houve associação significativa entre gênero e presença de Aa (p = 0,38). Observou-se uma maior ocorrência de Aa nas faixas etárias B, C e D, principalmente na faixa B (19-30 anos), mostrando uma associação significativa (p = 0,001).
A ocorrência de Aa em pacientes periodontais brasileiros foi de 10,8% e não apresentou associação com o gênero, apenas com a idade.
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Avaliação clínica de um dispositivo de liberação lenta de gluconato de clorexidina na terapia periodontal de suporte
RODRIGUES, I. F. G.*, CORRÊA, J. A., CASATI, M. Z., SALLUM, A. W., NOCITI JÚNIOR, F. H., SALLUM, E. A., TOLEDO, S.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ifgrodrigues@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar clinicamente a utilização de um dispositivo de liberação lenta de clorexidina (PerioChip) em pacientes em terapia periodontal de suporte. Foram utilizados 42 pacientes que apresentaram áreas com sangramento à sondagem e profundidade de sondagem > 5 mm e < 8 mm, em dentes anteriores, após 3 meses da terapia básica. Estes pacientes foram aleatoriamente distribuídos em 2 grupos: grupo teste - PerioChip (21 pacientes) e grupo controle - raspagem e alisamento radicular (21 pacientes). Os parâmetros: sangramento à sondagem (SS), profundidade de sondagem (PS), recessão gengival (RG) e nível de inserção clínica (NIC) foram avaliados nos períodos inicial, 6 semanas, 3 e 6 meses. Após 6 meses, a profundidade de sondagem reduziu 2,64 mm no grupo teste e 2,12 mm no grupo controle (p < 0,05); o ganho de inserção clínica foi de 1,90 mm no grupo teste e 1,49 mm no grupo controle (p > 0,05); ambos os tratamentos mostraram diferenças intragrupo estatisticamente significantes (p < 0,01).
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que o uso do dispositivo de liberação lenta de clorexidina em pacientes na terapia periodontal de suporte proporciona um maior fechamento de bolsa periodontal, embora não demonstre vantagem em relação ao ganho clínico de inserção.
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Retalho posicionado coronalmente associado à proteína derivada da matriz de esmalte
RIBEIRO, É. D. P.*, LIMA, L. L., NOCITI JÚNIOR, F. H., SALLUM, E. A., SALLUM, A. W., CASATI, M. Z.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: quinhaodontousp@hotmail.com
O objetivo do estudo foi avaliar a cicatrização de recessões gengivais tratadas com retalho posicionado coronalmente associado à proteína derivada da matriz de esmalte (grupo teste) e compará-la com a obtida apenas com retalho posicionado coronalmente (grupo controle). Foram utilizados 5 cães para criação de recessões gengivais, na face vestibular dos caninos superiores. Os defeitos contralaterais foram expostos ao acúmulo de placa dentobacteriana durante 3 meses para então serem aleatoriamente distribuídos entre os grupos. Após 3 meses de cicatrização, os cães foram sacrificados. Os parâmetros histométricos avaliados foram: recessão gengival, comprimento do epitélio, nova inserção de tecido conjuntivo e novo osso. O comprimento do epitélio foi 1,2 mm (d.p = 1,0) e 1,3 mm (d.p = 0,7), respectivamente, no grupo teste e controle (p = 0,89). A inserção de tecido conjuntivo foi, no grupo teste, 4,8 mm (d.p = 0,7) e no controle 4,0 mm (d.p = 1,4), (p = 0,22). A formação de osso foi 0,1 mm (d.p = 1,8) no grupo teste, e –0,5 mm (d.p = 1,4) no controle (p = 0,50). Histologicamente, o recobrimento radicular foi de 98,2% no grupo teste e 85,8% no grupo controle.
Os procedimentos testados resultaram em favorável cicatrização, sem diferença estatística entre os grupos. Entretanto, nova inserção de tecido conjuntivo pode ser conseguida mais consistentemente no grupo teste.
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Regeneração tecidual guiada em defeitos de furca classe II utilizando-se membrana reabsorvível de ácido polilático
ZANATTA, G. M.*, BITTENCOURT, S., NOCITI JÚNIOR, F. H., CASATI, M. Z., SALLUM, W. A., SALLUM, E. A.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gmzanatta@yahoo.com
O objetivo do presente estudo foi avaliar clinicamente a prática de regeneração tecidual guiada (GTR) com membrana reabsorvível de ácido polilático (Atrisorb) no tratamento de defeitos de furca classe II em humanos. Foram selecionados 10 pacientes apresentando lesões de furca classe II bilaterais em molares inferiores, que foram divididas para um dos dois grupos: GTR com membrana reabsorvível de ácido polilático (teste) ou cirurgia a retalho para descontaminação (controle). Os parâmetros clínicos de nível de inserção clínica relativo vertical (NIC-v), nível de inserção clínica relativo horizontal (NIC-h), profundidade de sondagem (PS), recessão gengival (RG) e espessura de gengiva queratinizada (GQ) foram analisados antes da cirurgia (terapia inicial) e após o período de cicatrização de 6 meses. As análises intragrupo (terapia inicial versus 6 meses) revelaram diferenças estatisticamente significantes para PS, NIC-v e NIC-h em ambos os grupos (p < 0,05). Nas análises intergrupo, encontrou-se diferença estatisticamente significante na redução da profundidade de sondagem a favor do grupo GTR (p < 0,05). Diferenças significativas não foram encontradas nos outros parâmetros.
Dentro dos limites do presente estudo, pode-se concluir que ambas as terapias foram efetivas no tratamento de lesões de furca classe II, entretanto o grupo teste apresentou melhores resultados em termos de redução de profundidade de sondagem.
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Avaliação histológica da ação do laser GaAlAs 830 nm no periodonto de dentes reimplantados, em cães
PEREIRA, C. F.*, PACHECO, G. M., SALGADO, M. A. C.
IP&D - UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA. E-mail: christianefp@bol.com.br
Na literatura, parece haver controvérsias quanto à validade de se realizar o reimplante dental; embora dados estatísticos comprovem a alta incidência de avulsões dentais. As propriedades do laser de baixa potência no restabelecimento do reparo de tecidos tem sido recomendada por muitos pesquisadores. Assim o propósito do trabalho foi avaliar a ação do laser de GaAlAs 830 nm no periodonto de dentes reimplantados em cães. Foram usados 16 cães, divididos em 2 grupos: controle e irradiado. Os dentes foram mantidos fora do alvéolo por 60 minutos e então reimplantados e imobilizados com esplinte semi-rígido em períodos de 7 e 14 dias. O laser apresentou as seguintes características: emissão contínua, modo pontual e 2,4 J/cm por ponto predeterminado. Os animais foram mantidos com dieta pastosa e após tratamento foram sacrificados para coleta, processamento da amostra e avaliação histológica usando corante tricrômico de Mallory para evidenciação histomorfológica do colágeno. A análise das lâminas dos periodontos tratados demonstraram um tecido conjuntivo mais organizado com menor infiltrado inflamatório, áreas de reabsorção de cemento e osso menos intensa e mais regulares e neoformação de fibras e matriz dos tecidos duros, quando comparado com o controle.
Os resultados confirmam que o laser de GaAlAs favorece a neoformação dos tecidos periodontais e pode auxiliar, como coadjuvante no reparo da inserção, em casos de reimplantes de dentes avulsionados. Sugere-se um protocolo de tratamento a laser que proporcione resultados clínicos, funcionais, estéticos e sobretudo estáveis.
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Atividade antimicrobiana in vitro do extrato do Anacardia occidentale Linn. em bacterias da placa supragengival
CARVALHO, A. A. T.*, PEREIRA, J. V., HIGINO, J. S., PEREIRA, M. S. V., SAMPAIO, F. C., MELO, A. M., SAMPAIO, M. C. C.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: at.carvalho@uol.com.br
Estudos estão sendo desenvolvidos para avaliação de compostos químicos no controle da placa bacteriana. Atividades antimicrobianas de extratos de plantas, principalmente na inibição da enzima glicosil transferase, responsável pela formação de polissacarídeo extracelular em S. sanguis e S. mutans, também foram estudadas. Assim o objetivo desta pesquisa foi avaliar atividade antimicrobiana in vitro do extrato do Anacardium occidetale Linn. (cajueiro) foi testada sobre três linhagens bacterianas formadoras de placa supragengival: S. mitis, S. mutans e S. sanguis. Todas as linhagens testadas demonstraram elevada sensibilidade ao extrato do cajueiro semelhante ao gluconato de clorexidina a 0,12%. O S. mutans foi o mais sensível mostrando halos de inibição (MIC) de 12,5 mg/l, e com 6,25 mg/l para S. mitis e S. sanguis. Comparativamente com o gluconato de clorexidina a 0,12% observou-se que ambas as substâncias demonstraram potencial de ação inibitória sobre estes microrganismos. O extrato foi efetivo na inibição da aderência (CIMA) nas três linhagens testadas, com concentração de 0,31 mg/l para S. mutans e S. mitis e 0,15 mg/l para S. sanguis. 
Conclui-se que o extrato do Anacardium occidetale Linn. (cajueiro) mostrou in vitro atividade antibacteriana nas espécies, testadas presentes na placa supragengival.
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O fumo como indicador de risco à periodontite em adolescentes e adultos jovens
VALLE, P. M.*, OPPERMANN, R. V., SUSIN, C., RÖSING, C. K., ALBANDAR, J.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: pmvalle@terra.com.br
Com o objetivo de analisar a associação entre fumo e perda de inserção periodontal em adolescentes e adultos jovens, foram selecionados 458 indivíduos de 14 a 25 anos de idade examinados em um levantamento populacional representativo conduzido em Porto Alegre/RS, em 2001. Os participantes responderam a uma entrevista e submeteram-se a um exame clínico, realizado por 4 examinadores calibrados. Foram avaliados placa visível, sangramento gengival, cálculo supragengival, profundidade de sondagem (PS) e recessão gengival (REC), em todos os dentes, em 6 sítios por dente. A perda de inserção (PI) foi calculada a partir dos parâmetros PS e REC. O consumo de cigarros e a duração do hábito foram combinados em uma única variável de exposição e os indivíduos classificados em não-fumantes, fumantes leves e fumantes pesados. PI  3 mm em pelo menos 1 dente foi utilizada como critério para a definição de casos. Análise de regressão logística foi realizada levando em consideração o desenho do estudo. Havia 311 não-fumantes, 82 fumantes leves e 65 fumantes pesados. A prevalência de PI  3 mm foi significativamente maior nos fumantes pesados (69,1%) do que nos não-fumantes (42,0%). Na análise de regressão logística, observou-se que fumantes pesados têm 2 vezes mais chance de apresentar PI  3 mm do que não-fumantes, após ajuste para idade e presença de cálculo (OR = 2,0; IC 95%: 1,41- 2,83). 
Podemos concluir que o fumo pesado é um indicador de risco à PI  3 mm nessa população de adolescentes e adultos jovens. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Reação do tecido conjuntivo subcutâneo ao implante de dentina condicionada por solução de hidrocloreto de tetraciclina
DELIBERADOR, T. M.*, LEITE, C. M., MELO, L. G. N., BOSCO, A. F., OKAMOTO, T., NAGATA, M. J. H.
Cirurgia de Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: tdeliberador@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar, histomorfologicamente, a reação do tecido conjuntivo subcutâneo de rato ao implante de dentina condicionada por diferentes concentrações de hidrocloreto de tetraciclina (HCl-TTC), em diferentes tempos de aplicação. Foram utilizados 60 ratos Wistar, nos quais foram implantados no tecido conjuntivo subcutâneo, blocos de dentina humana condicionadas com: água destilada; HCl-TTC (10 mg/ml) ou HCl-TTC (75 mg/ml). As soluções foram aplicadas por 1 ou 4 minutos através da técnica do brunimento. Após o condicionamento, 2 espécimes do mesmo grupo foram implantados em cada animal. Após os períodos experimentais de 7 e 30 dias, os animais foram sacrificados. Aos 7 dias, a reação do tecido conjuntivo às superfícies dentinárias condicionadas com HCl-TTC foi mais favorável biologicamente que a observada nos espécimes controle. Quanto maior a concentração da solução de HCl-TTC e o tempo de aplicação utilizados, menor a irritação tecidual provocada, caracterizado por tecido conjuntivo melhor organizado. Aos 30 dias, as superfícies dentinárias condicionadas com HCl-TTC (10 mg/ml - 4 minutos) e (75 mg/ml - 1 minuto) apresentaram resultados similares entre si e mais favoráveis que os demais grupos, observando-se presença de camada delgada de tecido conjuntivo fibroso com fibras colágenas paralelas à superfície do implante.
Conclui-se que o condicionamento das superfícies dentinárias com HCl-TTC (10 mg/ml - 4 minutos) e (75 mg/ml - 1 minuto), no modelo animal utilizado, mostrou ser biocompatível.
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Efeito do condicionamento radicular com b-FGF e TGF-β na morfologia e densidade de fibroblastos gengivais
SILVÉRIO, K. G.*, MARTINEZ, A. E. T., BERRY, J. E., SOMERMAN, M., ROSSA JUNIOR, C.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: kgsilverio@hotmail.com
O objetivo foi avaliar in vitro o efeito do b-FGF e do TGF-β, isoladamente e associados, sobre a morfologia e densidade de fibroblastos gengivais humanos. Grupos experimentais: controle e condicionados com: 1) b-FGF ou TGF-β nas concentrações de 1 e 10 ng/ml; 2) associação desses dois fatores de crescimento (1 ng b-FGF + 1 ng TGF-β; 10 ng b-FGF + 10 ng TGF-β). Após 30 minutos de condicionamento dos blocos de dentina com os fatores de crescimento, cada amostra foi incubada com 1  105 céls/ml por 24 h. As amostras do grupo controle receberam o mesmo tratamento, sendo condicionadas apenas com meio de cultura sem a presença de b-FGF e TGF-β. As amostras foram preparadas para observação e fotomicrografadas no MEV (500 X para densidade e 1.000 X para morfologia). As avaliações foram feitas por três examinadores calibrados nos índices utilizados e cegos para os grupos experimentais. Houve influência significativa dos fatores de crescimento sobre a densidade e morfologia celulares (Kruskal-Wallis: p < 0,001 e p = 0,01, respectivamente). Os resultados indicaram que a densidade celular foi menor nos grupos tratados em comparação ao controle e que 1 ng TGF-β teve menos efeito na densidade celular do que 1 ng b-FGF (p = 0,01). Quanto à morfologia, o tratamento com fatores de crescimento esteve associado à morfologia mais achatada, sugerindo estímulo à diferenciação e/ou adesão celular, que foi proporcional à concentração utilizada.
Conclui-se que b-FGF e TGF-β em ambas as concentrações, associados ou não, exerceram mais efeitos sobre a diferenciação do que sobre a densidade celular. (Apoio: FAPESP.)
Pc399
Sobrepeso e obesidade como indicadores de risco à periodontite
VECCHIA, C. F. D.*, SUSIN, C., OPPERMANN, R. V., RÖSING, C. K., ALBANDAR, J.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: c_vecchia@hotmail.com.br
Com o objetivo de analisar a associação entre sobrepeso, obesidade e periodontite, foram selecionados 724 indivíduos de 30 a 69 anos examinados em um levantamento epidemiológico representativo da região metropolitana de Porto Alegre/RS, 2001. Destes, 338 eram homens e 386 mulheres. Obesidade foi determinada pelo índice de massa corporal. O critério para determinação de periodontite foi indivíduos com 30% dos dentes ou mais apresentando perda de inserção  5 mm. Foram feitas análises de regressão logística, separadas por sexo, com dois modelos diferentes de ajuste: idade e fumo e idade, fumo, placa e cálculo. Uma segunda regressão logística foi realizada excluindo os indivíduos fumantes e ex-fumantes. Os mesmos ajustes foram realizados para esse subgrupo da amostra, que foi composto por 351 indivíduos (129 homens e 222 mulheres). Mulheres obesas apresentaram 1,65 vezes mais chance de ter periodontite, após ajuste para idade e fumo (IC 1,04-2,64). Após a inclusão de placa e cálculo como fatores de confusão, o odds ratio (OR) foi de 1,67, não apresentando significância estatística (IC 0,86-3,24). Quando excluídos os indivíduos fumantes e ex-fumantes, mulheres obesas apresentaram um OR de 2,28, ajustado para idade (IC 1,05-4,93) e um OR de 2,88, quando ajustado para idade, placa e cálculo (IC 1,07-7,77). Nos dois modelos de análises de regressão realizados, mulheres e homens com sobrepeso e homens obesos não apresentaram risco à periodontite. 
Podemos concluir que a obesidade é um indicador de risco à periodontite em mulheres adultas. (Apoio financeiro: CAPES.)
Pc400
O hormônio paratireóideo inibe perda óssea alveolar provocada por periodontite induzida em ratas ovarectomizadas
MARQUES, M. R.*, SILVA, M. A. D., MENDES, P., CESAR NETO, J. B., MANZI, F. R., BARROS, S. P.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rocha.mar@zipmail.com.br
Estudos recentes investigam o tratamento de perda de massa óssea em indivíduos com deficiência de estrógeno e/ou osteoporóticos, por injeções intermitentes de hormônio paratireóideo (PTH). Este estudo objetiva analisar a influência do PTH na perda óssea provocada por periodontite induzida em ratas com deficiência de estrógeno. Trinta ratas Wistar, com 4 semanas foram divididas em 3 grupos: A, B e C. As ratas dos grupos A e B foram ovariectomizadas, as do C receberam simulação da cirurgia. Em seguida todos os animais tiveram o primeiro molar inferior esquerdo ligado por fio de algodão posicionado intra-sulcularmente, para indução de periodontite, o molar contralateral serviu de controle. O grupo A recebeu doses de 40 mg/kg de PTH, 3 vezes/semana, por 1 mês. No mesmo período, os grupos B e C receberam 40 mg/kg da solução veículo do PTH. As mandíbulas das ratas foram radiografadas e preparadas para cortes histológicos que foram examinados através de um programa analisador de imagens para medida da área de ligamento periodontal (LP) na região de furca. As radiografias foram analisadas por fotodensitometria. Os resultados de perda óssea foram (mm2): Grupo A: 0,21a; Grupo B: 0,48b; Grupo C: 0,40b, onde letras diferentes indicam diferença estatística significante (p < 0,05). Foi evidenciada menor densidade radiográfica nas mandíbulas de animais ovarectomizados não-tratados com PTH (p < 0,01).
PTH foi capaz de inibir a perda óssea alveolar em animais ovarectomizados que sofreram indução de periodontite.
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Estudo comparativo do índice de extensão e severidade (ESI) com exame peridontal completo
ISHI, E. P.*, ONOFRE, M. A., ROSSA JÚNIOR, C.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: tgtneighborhood@aol.com
O objetivo do estudo é avaliar as formas completa e parcial de aplicação do ESI e também o relacionamento deste com o exame periodontal completo. Um único operador, treinado e calibrado realizou o exame periodontal completo em 48 pacientes portadores de artrite reumatóide (2 do sexo masculino, 46 do sexo feminino, idade média de 48,7 anos). À partir dos dados registrados, foi determinado o ESI, usando como critério de doença, perda de inserção acima de 2 mm, tanto na versão completa (6 sítios/dente) quanto na parcial (MV e V de quadrantes contralaterais). Por meio do teste de correlação não-paramétrico de Spearman (r), foi determinada a associação entre as formas completa e parcial do ESI, bem como entre este índice e o exame periodontal completo. Foi encontrada boa correlação entre os valores do ESI completo e parcial, tanto no critério de extensão (r = 0,84), quanto de severidade (r = 0,66). Da mesma forma, o ESI representou adequadamente as condições periodontais dos pacientes, como indicaram os significativos coeficientes de correlação entre os componentes de extensão e severidade do índice e a distribuição de freqüência de perda de inserção (ext. x PI< 3-r = 0,96/ext. x PI 3-6-r = 0,94/ext. x PI> 6-r = 0,67/sev. x PI< 3-r = 0,73/sev. x PI 3-6-r = 0,63/sev. x PI> 6-r = 0,83).
Concluímos que o ESI é um índice que reflete bem a experiência de perda de inserção periodontal e que o ESI parcial pode ser empregado pois tem boa correlação com o índice aplicado na forma completa. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Doses intermitentes de PTH regeneram o osso alveolar perdido durante a progressão da periodontite
SILVA, M. A. D.*, MARQUES, M. R., CESAR NETO, J. B., BARROS, S. P.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: silvamad@terra.com.br
Recentemente foi demonstrado que a administração intermitente de hormônio paratireóideo (PTH) inibe a instalação da doença periodontal. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de doses intermitentes de PTH na progressão da periodontite instalada e no reparo do osso alveolar na região de furca. Vinte e dois ratos Wistar receberam ligaduras de algodão intra-sulcularmente ao redor dos primeiros molares inferiores, durante 30 dias, para indução da periodontite, os contralaterais permaneceram sem ligadura. Os animais foram separados em 3 grupos. Os animais do grupo 1 foram sacrificados, para verificação da instalação da periodontite. Os animais dos grupos 2 e 3 permaneceram com as ligaduras, sendo que ao grupo 2 foi administrado, subcutaneamente, 40 mg/kg de PTH e ao grupo 3 a mesma dose de veículo, 3 vezes por semana. Após 60 dias esses animais foram sacrificados, tiveram suas mandíbulas removidas e preparadas para obtenção de cortes histológicos. As amostras foram observadas sob microscopia de luz e medidas por meio de um software analisador de imagens. A área óssea (mm2) na região de furca dos molares foi: Grupo 1: 0,15a; Grupo 2: 0,18a; Grupo 3: 0,37b, onde letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p < 0,05).
O tratamento com doses intermitentes de PTH inibe a progressão da periodontite e regenera o osso alveolar perdido mesmo sob constante agressão física e bacteriana.
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Análise clínica periodontal em pacientes submetidos a cirurgia ortognática
GARCIA, R. V.*, GABRIELLI, M. A. C., VIEIRA, E. H.
Diagnóstico e Terapeutica - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: rvgarcia@uol.com.br
Objetivou-se analisar através de parâmetros clínicos periodontais (IPl, IG, IR, índice de mucosa queratinizada - IMQ, PS) a mucosa gengival de 20 pacientes submetidos a cirurgia ortognática. Para tal foram criados, um grupo teste (GT) de 10 pacientes que receberam orientação de higiene oral de um periodontista e um grupo controle (GC) de 10 pacientes que recebeu orientação de um clínico geral. Em cada grupo foram realizadas quatro avaliações sendo uma pré-operatória e as outras nos períodos de sete, sessenta e noventa dias após a cirurgia. A faixa etária variou de 14 a 45 anos (GT) e 18 a 39 anos (GC) e 90% dos pacientes apresentaram três escovações ao dia no grupo teste e 87,5% no grupo controle. Único examinador com reprodutibilidade intra-examinador de 90% e IC [87,5-93,7]. No GT, no período pré-operatório 50% dos pacientes não apresentavam placa bacteriana e no último período 87,5%; para o IG no pré-operatório 87,5% apresentavam sangramento gengival e no último período 25%; a presença de tártaro foi observada em 50% dos pacientes; em 100% dos pacientes ocorreu mais de 2,0 mm de mucosa queratinizada e a PS aumentou em 37,5% dos pacientes. Para o GC, 75% dos pacientes não apresentavam placa bacteriana no pré-operatório e no último período 33,5%; para o IG ao iniciar 62,5% apresentavam sangramento gengival e ao final 25%; a presença de tártaro foi observada em 50% dos pacientes; para índice de mucosa queratinizada 75% dos paciente apresentavam mais de 2,0 mm de gengiva inserida e em 25% dos pacientes aumentou a PS.
Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto a orientação de higiene oral e os parâmetros avaliados com p > 0,05.

