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Análise eletromiográfica dos músculos masseter e temporal em indivíduos surdos
MARTINEZ, F. H. R. M.*, REGALO, S. C. H., VITTI, M., SEMPRINI, M., MATTOS, M. G. C., SIÉSSERE, S., CONSTÂNCIO, R. F.
Morfologia, Estomatologia e Fisiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: fhmoraes@bol.com.br
A eletromiografia (EMG), na pesquisa clínica de várias especialidades, tem se constituído em um importante instrumento para a investigação das bases fisiopatológicas das alterações que acometem a musculatura facial e mastigatória, especificamente da musculatura da região peribucal, em atividades como a mastigação, a deglutição e a própria fala. Indivíduos surdos apresentam disfunções na musculatura facial, mastigatória, na articulação temporomandibular (ATM) e dores de cabeça constantes, que podem ser explicadas pelo fato dessa musculatura ser menos utilizada. Este estudo teve como objetivo a avaliação eletromiográfica computadorizada bilateral dos músculos masseter e temporal, porção anterior, em indivíduos surdos, oralistas comparados com indivíduos normais, ouvintes, em cinco atividades clínicas: protrusão, abertura e fechamento da boca, oclusão cêntrica forçada, insuflar bochecha e mastigação. Por meio da análise dos resultados obtidos, verificou-se para os músculos masseter e temporal, diferenças significantes (p < 0,01) entre os grupos, sendo que os surdos apresentaram médias eletromiográficas menores (1.31138 - valores modificados) que os indivíduos ouvintes (1.43453 - valores modificados), bem como diferenças significantes (p < 0,01) entre as atividades clínicas exercidas, assim como para a interação entre eles.
Baseando-se nos dados deste trabalho é lícito concluirmos que os indivíduos surdos apresentaram uma menor atividade da musculatura mastigatória, provavelmente associada aos distúrbios músculo-articulares presentes. (Projeto financiado pela FAPESP - n 02/02.473-9.)
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Nervo trigêmeo: ramos, trajeto e variações de interesse na Odontologia
SIÉSSERE, S., SOUSA, L. G.*, REGALO, S. C. H., SEMPRINI, M., VITTI, M.
Morfologia, Estomatologia e Fisiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: selmasiessere@ig.com.br
O nervo trigêmeo (motor e sensitivo) é o quinto par de nervo craniano, cujo nome deriva de sua divisão em três grossos ramos (nervos oftálmico, maxilar e mandibular). Ainda no interior do crânio, forma o gânglio trigeminal que se localiza na porção ântero-superior da parte petrosa do osso temporal, onde se divide. O primeiro ramo, o oftálmico, passa pela fissura orbital superior chegando na órbita. O segundo, o maxilar, segue obliquamente para frente e para baixo até o forame redondo, chegando na fossa pterigopalatina e o terceiro, o mandibular, que está associado à porção motora. Este segue em linha reta para baixo até o forame oval, chegando na fossa zigomática. O objetivo deste trabalho é mostrar o nervo trigêmeo, seus ramos, trajeto e variações de interesse odontológico. Foram utilizadas cabeças humanas fixadas em formol a 10%. Com o uso de instrumental cirúrgico, fez-se à dissecação por planos, até que se atingisse as estruturas estudadas. Observou-se que o nervo alveolar inferior ramificou-se logo após a bifurcação do nervo mandibular assim como variações no número de ramos nos nervos temporal, masseter e auriculotemporal. Verificou-se, também, alteração no local de associação do nervo corda do tímpano com o nervo lingual e alteração na relação de proximidade do nervo lingual com a mandíbula.
Podemos concluir que as estruturas estudadas apresentam-se em conformidade com a literatura quanto ao campo de ação (inervação), mostrando grande variação no trajeto, relações anatômicas e quantidade de ramos (fibras) em todas as estruturas observadas.
 Ia003
Reparação óssea proporcionada por diferentes instrumentos de ostectomia: análise histológica em mandíbula de coelho
BARLETO, C. V.*, RIBEIRO JUNIOR, P. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: chrisbarleto@ig.com.br
A ostectomia é uma manobra cirúrgica fundamental que pode vir a afetar a reparação tecidual de modo a aumentar a morbidade do procedimento. O objetivo deste trabalho foi analisar por meio de microscopia óptica de luz o processo de reparação óssea em defeitos realizados em mandíbula de coelho com três diferentes instrumentos: motor de baixa rotação pneumático, motor de alta rotação pneumático e motor de baixa rotação elétrico. Foram utilizados 15 coelhos nos quais, confeccionamos cavidades ósseas através de broca padronizada montada e 3 diferentes equipamentos: a primeira perfuração foi com o motor de baixa rotação (pneumático), a segunda perfuração com o motor de alta rotação (pneumático) e a terceira perfuração com o motor de baixa rotação elétrico, todos com refrigeração constante. Os períodos de sacrifício foram de dois, sete e trinta dias. Após o preparo laboratorial os espécimes foram corados pelo método de Alcian Ponceau e hematoxicilina e eosina para análise microscópica dos espécimes. Ao exame microscópico as diferenças morfológicas no processo de reparo ósseo foram verificados no período de sete e 30 dias, e no último período esta foi mais perceptível. Com 30 dias evidenciou-se um processo de reparo ósseo mais favorável no grupo C (motor de baixa rotação elétrico), seguido pelo grupo A (motor de baixa rotação pneumático) e posteriormente do grupo B (motor de alta rotação pneumático).
A partir dos resultados obtidos, evidencia-se que o motor de baixa rotação elétrico proporciona um melhor reparo ósseo do que os motores de baixa e alta rotação pneumáticos. (Apoio: PIBIC/ CNPq - USC.)
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Estudo clínico-patológico dos cistos odontogênicos no Serviço de Cirurgia Oral e Maxilofacial  -UFRJ entre 1997 a 2002
BRAGA, J. R.*, FONSECA, D. R., MARINS, R., CARO, R. D., LEITE, J. C., PEREIRA, P. A., CAVALCANTE, M., GANDELMANN, I.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: focar@ig.com.br
Os cistos odontogênicos originam-se do epitélio associado ao desenvolvimento do órgão dentário e freqüentemente apresentam comportamento agressivo, podendo atingir grandes dimensões. O objetivo desse trabalho é determinar a freqüência, localização, predileção por sexo e diagnóstico histopatológico dessas lesões no Serviço de Cirurgia Oral e Maxilofacial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no período de 1997 a 2002. A amostra constituiu-se de 88 cistos, dos quais 28 eram ceratocistos odontogênicos, 28 radiculares, 25 dentígeros, 3 residuais, 3 odontogênicos calcificantes e 1 periodontal lateral. Em relação ao sexo, foi observada acentuada predileção pelo masculino (60,2%) e discreta prevalência pela maxila (52,2%), com exceção do ceratocisto odontogênico que se mostrou muito mais freqüente na mandíbula (78,5%).
Este trabalho nos permite concluir que num serviço destinado à Cirurgia Oral e Maxilofacial, há uma maior porcentagem de cistos de comportamento agressivo (dentígero e ceratocisto odontogênico – 60,2%) do que aqueles de origem inflamatória, mais freqüentes nos serviços de Patologia Oral.
 Ia005
Prevalência das fraturas faciais no Serviço de Cirurgia Oral e Maxilofacial - UFRJ entre 1997 a 2002
PEREIRA, P. A. A.*, FONSECA, D. R., BRAGA, J., PINTO, L., CARO, R. D., MARINS, R., CAVALCANTE, M., GANDELMANN, I.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: focar@ig.com.br
Muitos estudos têm indicado uma grande prevalência de fraturas faciais em diversos países. Fatores como o aumento do número de veículos motorizados e de agressões interpessoais têm contribuído para a elevação do número desses casos. Este trabalho tem por objetivo determinar a freqüência, localização, predileção por sexo e etiologia das fraturas faciais no Serviço de Cirurgia Oral e Maxilofacial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no período de 1997 a 2002. A amostra constituiu-se de 307 pacientes com predileção para o sexo masculino (74,91%) e para a faixa etária entre 21 e 30 anos (44,62%). A principal causa das fraturas foram os acidentes automobilísticos (53,09%), seguidos pela agressão (29,64%) e pela queda (17,26%). Os diagnósticos foram de fratura de mandíbula (61,56%), complexo zigomático (26,38%), Le Fort I (2,60%), Le Fort II (2,28%) e Le Fort III (7,16%).
Os achados deste estudo corroboram os de relatos anteriores em relação a determinadas características epidemiológicas das fraturas faciais no que diz respeito à predileção pelo sexo masculino em relação ao feminino (2,9:1), faixa etária dos 21 a 30 anos e maior incidência das fraturas mandibulares. A etiologia sofre variação nas diversas pesquisas, contudo na nossa prevaleceram os acidentes automobilísticos, principalmente devido aos motoristas não utilizarem o cinto de segurança, apesar da obrigatoriedade, e/ou dirigirem alcoolizados.
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Análise da reabsorção do enxerto ósseo autógeno não vascularizado de crista ilíaca usado em reconstruções mandibulares
ALENCASTRO, V.*, GANDELMANN, Í., CAVALCANTE, M. A., RODRIGUES, F., RODRIGUES, T., COSTA, F., MARINS, R., FERREIRA, R.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: valencastro@hotmail.com
Na presente pesquisa realizou-se um estudo retrospectivo de 28 pacientes submetidos à reconstrução mandibular com o objetivo de quantificar a reabsorção vertical do enxerto ósseo autógeno não vascularizado da crista ilíaca, através de radiografias panorâmicas digitalizadas, obtidas no pós-operatório imediato e mediato. As mensurações foram então relacionadas com os fatores: idade do paciente, tipo de acesso cirúrgico, tipo de fixação do enxerto e utilização ou não de prótese dentária sobre a região reconstruída, no intuito de evidenciar quais destes fatores podem interferir no processo de reabsorção do enxerto. Em relação à avaliação do grau de reabsorção do enxerto, baseado na classificação proposta por Soderholm, Hallikainem e Lindqvist (1992), pôde-se observar que 75% dos pacientes (n = 21) se enquadraram no grau leve, pois obtiveram uma média de reabsorção de 10% do enxerto ósseo e, 17,8% dos pacientes (n = 5) se enquadraram no grau moderado, com uma média de reabsorção de 24,64%. Apenas 7,2% (n = 2) da amostra estudada sofreram grau acentuado, apresentando 33,01% de reabsorção. A média de reabsorção das 28 reconstruções mandibulares foi de 5,4 mm, que corresponde a 22,55% do enxerto ósseo, com desvio padrão de 2,19.
Concluiu-se que a manutenção de carga funcional sobre o enxerto ósseo através de prótese dentária interfere no grau de reabsorção do enxerto ósseo, bem como observou-se que as maiores reabsorções ocorreram nos pacientes com faixa etária mais elevada e onde foi utilizado fio de aço para fixação do enxerto.
 Ia007
Análise epidemiológica das fraturas de corpo mandibular da área de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da FOP - UNICAMP
DENARDIN, G. D.*, RUSSO, O. C., MORAES, M., PASSERI, L. A.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: grazidenardin@zipmail.com.br
Analisando os prontuários de trauma de 1999 a 2002 da Área de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP, que atende os Hospitais Estadual de Sumaré, Fornecedores de Cana de Piracicaba, Santa Casa de Limeira, Santa Casa de Rio Claro, Unimed de Rio Claro, e da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, encontrou-se 80 casos (5,78%) de fraturas de corpo mandibular num total de 1.384 pacientes com traumas faciais. Diante desse resultado, as fraturas de corpo mandibular foram avaliadas quanto à etiologia e associadas a outras fraturas faciais e aos tipos de tratamentos. Dentre as causas mais freqüentes, observadas nesse grupo, estão os acidentes automobilísticos com 36 casos. As fraturas unilaterais somaram 63 casos e as bilaterais 17, com 64 fraturas abertas e 33 fraturas fechadas. A proporção entre os gêneros masculino e feminino foi de 3,2:1. A faixa etária variou entre 3 e 75 anos, sendo mais incidente na terceira década. Na avaliação dos traumas associados, 50% das fraturas de corpo mandibular apresentaram-se isoladas, 12,5% associadas ao lado contralateral e 37,5% às outras fraturas faciais. As fraturas de corpo representaram 27% do total de 359 casos das fraturas de mandíbula, estando 32,5% relacionadas à fratura de côndilo. 22,5% dos pacientes com fratura de corpo apresentaram fraturas do terço médio da face. Desse total de fraturas de corpo, 85% dos casos submeteram-se a redução aberta e o bloqueio maxilomandibular foi utilizado em apenas 8,75%. As complicações totalizaram 15%, dando-se evidência as relacionadas às infecções.
O estudo permitiu conhecer a população envolvida e o resultado dos tratamentos propostos, adequando a realidade local.
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Avaliação clínico-radiográfica do enxerto de plasma rico em plaquetas em exodontias de molares inferiores retidos
SANTOS, M. M.*, MARIANO, R. C., ZARDO, M. S.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: manu_odonto@hotmail.com
Desde que exodontias de retidos têm sido usadas como modelo experimental para a avaliação de fármacos analgésicos/antiinflamatórios e estão envolvidas com a possibilidade de formação de bolsas periodontais e outros defeitos ósseos na distal de segundos molares, é oportuna a investigação de recursos que minimizem tais riscos. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos clínicos e radiográficos do uso do enxerto de plasma rico em plaquetas (PRP) em alvéolos após a extração de terceiros molares inferiores. Fizeram parte do experimento 7 adultos jovens, ambos os sexos, portadores de terceiros molares inferiores bilateralmente retidos. As 14 cirurgias foram divididas em dois grupos: G1: extração do 38 ou 48 e manutenção do coágulo (controle); G2: extração do 38 ou 48 e alvéolo preenchido com PRP. Os pacientes receberam analgésico/antiinflamatório e antibiótico no pré-operatório. A avaliação periodontal foi feita no pré-operatório, 7 dias, 3 e 6 meses pela sondagem do 37 e 47, vizinhos ao dente extraído. A quantificação radiográfica de formação óssea foi feita por 3 examinadores, através de radiografias periapicais obtidas com posicionador e tela milimetrada. Os dados foram avaliados estatisticamente. Radiograficamente, as médias de formação óssea aos 7 dias, 3 e 6 meses no G1 foram 10,11%, 41,06% e 56,22% respectivamente. No G2, 19,37%, 56,63% e 62,5%. Observou-se diferenças estatísticas significantes na formação óssea entre os grupos. A profundidade do sulco gengival mostrou redução em ambos os grupos, sem diferença estatística, a partir do sétimo dia pós-operatório, chegando a uma profundidade normal na distal do segundo molar aos 6 meses.
Podemos concluir que o PRP propiciou uma percepção radiográfica de formação óssea mais rápida.
 Ia009
Incidência de fraturas de côndilo em pacientes da Área de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da FOP - UNICAMP
RUSSO, O. C.*, DENARDIN, G. D., PASSERI, L. A.
Clínicas Odontológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ocrusso@hotmail.com
Esse estudo teve como objetivo verificar a incidência de fraturas do processo condilar em 1.384 prontuários de pacientes atendidos nos Hospitais Estadual de Sumaré, Fornecedores de Cana de Piracicaba, Santa Casa de Misericórdia de Limeira, Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro e Unimed de Rio Claro e na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, entre 1999 e 2002. Foram obtidos dados como idade, cor ou raça, gênero, tipo de fratura, etiologia, tipo de tratamento, acesso e complicações dos prontuários dos pacientes atendidos. Dos pacientes atendidos, 7,8% sofreram fratura de côndilo, sendo 81,5% homens e 18,5% mulheres. Houve uma prevalência nas segunda e terceira décadas de vida. 24 pacientes apresentaram fraturas bilaterais, 84 fraturas unilaterais, sendo 34 do lado esquerdo e 50 do lado direito. Acidentes automobilísticos, 37 casos, constituíram a maior etiologia, seguidos dos ciclísticos, com 29, e queda com 26 casos. 87 pacientes tiveram tratamento conservador e 21 pacientes foram tratados com redução aberta. Encontrou-se uma ocorrência de complicação, onde verificou-se o deslocamento da fixação.
Nesta casuística, envolvendo tratamento aberto e fechado, foi encontrado um baixo índice de complicação.
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Análise comparativa da prevalência de diversos tumores maxilofaciais operados pelo Serviço de Cirurgia Oral da UFRJ
BRAVIM, B.*, CAVALCANTE, M. A., PEREIRA, B., LEITE, J. C., FLORES, D., GANDELMANN, I.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: biabravim@hotmail.com
A proposta do presente trabalho foi estimar a prevalência dos diversos tumores da região maxilofacial que foram operados entre janeiro de 1999 a dezembro de 2002 pelo serviço de Cirurgia Oral e Maxilofacial no Hospital Clementino Fraga Filho (UFRJ). Foram examinados 1.723 prontuários clínicos de pacientes operados pelo nosso serviço no referido período, sendo encontrado registro de tumores maxilofaciais em 159 prontuários (9,22%). O estudo foi baseado na análise dos exames de histopatologia (biopsias incisionais) e estudo da descrição clínico-radiográfica das lesões. Desta amostra, 45 lesões eram odontomas (28,35%), 37 eram ameloblastomas (23,30%), 20 granulomas centrais de células gigantes (12,6%), 18 fibromas ossificantes (11,30%), 9 adenomas pleomórficos (5,61%), 8 fibromas cemento-ossificantes (4,98%), 6 tumores de Pindborg (3,78%), 6 mixomas (3,78%), 5 fibromixomas odontogênicos (3,15%), 4 cementoblastomas (2,52%) e 1 mioblastoma (0,63%). A faixa etária avaliada compreendeu pacientes entre 6 e 72 anos com variações etárias específicas para cada lesão, o mesmo ocorrendo em relação ao sexo acometido.
De acordo com os resultados, podemos concluir que dos 159 tumores avaliados no nosso serviço, o mais freqüente foi o odontoma (complexo = 12,6% e composto = 15,75%). Além disso, em relação a sua origem embrionária, 103 (64,88%) apresentaram origem odontogênica, confirmando dados da literatura, o que ressalta a importância do conhecimento profundo dessas lesões para correto diagnóstico e tratamento eficiente.
 Ia011
Análise radiográfica da proximidade das raízes dos molares inferiores com o nervo alveolar inferior
MARÇAL, M. S.*, BATISTA, P. S., RIBAS, M. O., IGNÁCIO, S. A.
CCBS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: mari_submar@hotmail.com
Está documentado que a remoção cirúrgica de terceiros molares inferiores retidos predispõe o risco de injúria ao nervo alveolar inferior, uma vez que há uma relação muito próxima entre o canal da mandíbula e os ápices dos molares inferiores. Esta pesquisa teve como objetivo analisar radiograficamente a relação de proximidade dos molares inferiores com o canal mandibular e observar clinicamente a incidência de parestesia pós-operatória na região de lábio inferior, em pacientes da Clínica Odontológica da PUCPR, submetidos a exodontia de terceiros molares inferiores retidos. Foram avaliadas trinta radiografias panorâmicas, nas quais foi mensurada a distância do teto do canal da mandíbula ao ápice dos molares inferiores com auxílio de um paquímetro. Aplicando o teste t de Student (p 0,05) constatou-se uma diferença significante nas distâncias entre as raízes mesial e distal de um mesmo dente do hemiarco direito e também uma diferença significativa quando as raízes dos molares foram analisadas independentemente e comparadas com suas homônimas contralaterais. Em anamnese dirigida, realizada sete dias após a cirurgia, não houve nenhum caso relatado de parestesia labial.
Na amostra pesquisada, pôde-se concluir que a relação de proximidade das raízes dos terceiros molares inferiores retidos com o canal da mandíbula não é fator preponderante de injúria ao nervo alveolar inferior e conseqüente parestesia labial.
 Ia012
Alterações das alturas faciais em pacientes nipo-brasileiros com más-oclusões de Classe I e II tratados ortodonticamente
PATEL, M. P.*, HAYASAKI, S. M., HENRIQUES, J. F. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: mpatel@uol.com.br
Os efeitos da extração dos quatro primeiros pré-molares sobre as alturas faciais, apesar de muito estudados ainda causam certa controvérsia. A proposta deste estudo foi analisar cefalometricamente as alterações das alturas faciais anterior e posterior em pacientes nipo-brasileiros com más-oclusões de Clases I e II, 1ª divisão de Angle tratados ortodonticamente. A amostra consistiu de quatro grupos: Grupo I - 15 jovens com Clases I tratados com extração dos quatro primeiros pré-molares; Grupo II - 15 jovens com Clases I tratados sem extração; Grupo III - 14 jovens com Clases II, 1ª divisão tratados com extração dos quatro primeiros pré-molares; Grupo IV - 15 jovens com Clases II, 1ª divisão tratados sem extração. Todos foram tratados com a técnica do arco de canto simplificada. Os resultados revelaram que a extração de pré-molares não diminui a dimensão vertical em pacientes nipo-brasileiros com padrão de crescimento equilibrado, sendo que as alterações nas alturas faciais anterior e posterior foram similares nos quatro grupos estudados, apresentando aumento de ambas ao final do tratamento. Os grupos I e III demonstraram aumento na altura facial posterior em relação à anterior.
Baseado nos resultados do presente estudo, pode-se concluir que o aumento na altura facial de pacientes nipo-brasileiros foi similar para ambas as más-oclusões de Clases I e II, 1ª divisão e que houve um maior aumento da altura facial posterior em relação à altura facial anterior em pacientes submetidos à terapia de extração. Não houve diferença entre os gêneros. (Apoio: FAPESP.)
 Ia013
Percepção estética da má-oclusão e desejo de tratamento ortodôntico: avaliação de pais e adolescentes
MARQUES, L. S., BARBOSA, C. C.*, PAIVA, S. M., PORDEUS, I. A.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: cristianecb82@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi verificar, considerando os aspectos estéticos, a associação entre a severidade da má-oclusão e a percepção e o desejo de tratamento ortodôntico pelos pais e 111 adolescentes, com idades entre 10 e 14 anos, de uma escola pública de Belo Horizonte - MG. A severidade da má-oclusão foi avaliada através do Índice Estético Dental (IED) e a percepção estética da má-oclusão e o desejo de tratamento ortodôntico, através de questionários. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento para participação na pesquisa. Os dados foram analisados no programa Epi Info 6.04, através do teste qui-quadrado (p < 0,05). Dentre os 111 adolescentes, 49,5% apresentaram-se sem anormalidade ou com más-oclusões leves, 28% com más-oclusões moderadas e 22,5% com más-oclusões severas e muito severas. A severidade da má-oclusão teve uma associação significativa (p = 0,000) tanto com a percepção estética quanto com o desejo de tratamento ortodôntico, considerando a avaliação dos pais e também dos adolescentes. Dentre aqueles adolescentes com más-oclusões severas e muito severas, 100% dos pais relataram necessidade de tratamento e 65% consideraram a aparência dos dentes dos filhos ruim ou péssima. Desejo de tratamento foi relatado por 80% dos adolescentes. Entre aqueles sem anormalidade ou com más-oclusões leves, 74,5% desejaram tratamento, sugerindo que o uso de aparelhos ortodônticos pode estar relacionado a status ou modismo.
A severidade da má-oclusão influenciou a percepção estética e o desejo de tratamento ortodôntico tanto nos pais quanto nos adolescentes. 
 Ia014
Avaliação in vitro da resistência ao cisalhamento de sistemas de adesão variando o tipo de “bracket”
MACARI, S.*, CARÍAS, M. G. G., STUANI, M. B. S., DIBB, R. G. P., BORSATTO, M. C.
Clínica Infantil, Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: somacari@bol.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro a resistência ao cisalhamento em cimento de ionômero de vidro e resina composta em esmalte bovino variando o tipo de “bracket”. Trinta incisivos bovinos foram seccionados no sentido cérvico-oclusal, montados em tubo de PVC e embebidos em resina acrílica. As amostras foram aleatoriamente divididas em dois grupos (n = 30) e em três subgrupos (n = 10). Foram utilizados: A - “bracket” de aço inox monobloco jateado, B - “bracket” de aço inox com malha jateada, e C - “bracket” de aço inox com malha polida. Os “brackets” foram aderidos com Fuji Ortho LC (Fo) e Transbond XT (Tr) de acordo com as instruções do fabricante. As amostras foram armazenadas à 37C em água por 24 horas. A resistência ao cisalhamento foi realizada em uma máquina de teste universal (0,5 mm/min) com célula de carga de 200 kgf. As médias (MPa) obtidas foram: Fo: A - 16,75 (5,47), B - 16,74 (4,15), C - 9,90 (2,73); Tr: A - 11,44 (5,67), B - 4,29 (3,02), C - 4,82 (2,33). Os dados foram analisados pela ANOVA e teste t para amostras pareadas. Observou-se que, o “bracket” de aço inox monobloco jateado apresentou melhor resultado seguido do bracket de aço inox com malha jateada e “bracket” de aço inox com malha polida. O cimento de ionômero de vidro Fuji Ortho LC apresentou melhores resultados quando comparados com a resina Transbond XT (p < 0,0001). Observou-se melhor adesão nos grupos Fo A e Fo B.
Concluiu-se que o design da base do “bracket” influenciou na resistência de adesão dos agentes cimentantes ao dente tendo melhor comportamento o cimento de ionômero de vidro.
 Ia015
Avaliação da força de adesão ao esmalte bovino em ambiente úmido
ASSAD, T. F.*, TOSTES, M.
MOC - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: tatianaassad@bol.com.br
O objetivo do trabalho foi avaliar a força de adesão ao esmalte bovino em ambiente úmido utilizando o cimento resinoso Transbond XT (3M-Unitek) associado ou não ao “primer” hidrófilo Transbond MIP. Setenta e dois incisivos bovinos foram incluídos em cilindros de resina poliestirênica e tiveram as faces vestibulares planificadas com lixas d’água # 400 e 600. As amostras obtidas foram divididas em: grupos controle - G1 (Transbond XT) e G2 (Transbond MIP) e grupos teste - G3 (Transbond XT) e G4 (Transbond MIP). O condicionamento foi realizado com ácido fosfórico a 37%/30 s. Nos grupos teste, a superfície foi contaminada com saliva/15 s após a aplicação do “primer” sendo este reaplicado após a contaminação. Cilindros de 3 x 2 mm do cimento resinoso foram confeccionados sobre as superfícies adesivas. As amostras foram armazenadas em água deionizada em estufa a 37C com 100% de umidade por 7 dias. O teste de cisalhamento foi realizado na máquina EMIC (50 kN/0,5 mm/min) e o Índice de Remanescente Adesivo (ARI) registrado através da leitura em MO com 15 X de aumento. As médias e desvios padrão em MPa encontrados foram: G1 (26,07 – 6,29), G2 (24,70 – 6,66), G3 (19,40 – 5,64) e G4 (18,19 – 4,78). A média encontrada do ARI respectivamente foi: 0,93; 0,91; 0,41; 0,61. O teste estatístico Kruskal-Wallis foi aplicado aos dados obtidos pelo teste de cisalhamento mostrando diferença significativa (p <  0,01) entre: G1 e G3; G2 e G4; G1 e G4.
Concluiu-se que os dois materiais são adequados para a colagem de bráquete mesmo em ambiente úmido.
 Ia016
Avaliação do lábio superior frente aos movimentos de inclinação e translação durante a retração dos incisivos superiores
MIASIRO, H. J.*, ATTIZZANI, M. F., PAIVA, J. B., RINO, J. N.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: miasirojr@yahoo.com.br
O objetivo neste trabalho foi avaliar as modificações ântero-posteriores do lábio superior após a retração dos incisivos superiores, decorrentes do tratamento ortodôntico. Foram utilizadas 120 telerradiografias laterais, obtidas de 60 pacientes tratados no Curso de Pós-graduação em Ortodontia da FOUSP. Os indivíduos são leucodermas, brasileiros, dos sexos masculino e feminino, dentadura permanente, idade média ao início do tratamento de 14 anos e 2 meses, com maloclusões Clases I ou Clases II,  divisão 1ª de Angle, tratados empregando-se a técnica do arco de canto, com extrações dos primeiros pré-molares superiores e inferiores. A amostra foi dividida em dois grupos de 30 indivíduos, de acordo com o tipo de movimento dos incisivos superiores durante a fase de retração, de inclinação e de translação. Foram desenhados os cefalogramas e obtidas grandezas cefalométricas lineares e angulares. Para comparação dos dados obtidos nos dois grupos estudados, aplicou-se a análise de variância (teste F de Snedecor) e para verificação das possíveis alterações entre início e término do tratamento, foi aplicado o teste t de Student, sendo que para ambos adotou-se o nível de significância de 5% (p < 0,05).
Concluiu-se, que o tratamento ortodôntico proporcionou retração significativa dos incisivos superiores nos dois grupos estudados, implicando no movimento em direção posterior do lábio superior, no aumento de sua espessura e no aumento do ângulo nasolabial, principalmente da sua porção inferior. O estudo comparativo entre os dois grupos mostrou que com exceção das grandezas cefalométricas Sperp-stms e 1.plano palatino, não foram observadas diferenças, estatisticamente significativas, nas alterações ocorridas no lábio superior e estruturas adjacentes durante o tratamento ortodôntico.
 Ia017
Estudo comparativo da resistência ao cisalhamento da colagem entre os compósitos Concise e Fill Magic ortodôntico
SANTOS, R. L. D.*, PITHON, M. M., OLIVEIRA, M. V., RUELLAS, A. C. O.
Facepe - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: rl.santos15@hotmail.com
Este estudo in vitro avaliou a resistência ao cisalhamento e o ARI de “brackets” ortodônticos, colados com 2 sistemas de união: Fill Magic Ortodôntico (Vigodent) e Concise (3M). Foi utilizado nesse experimento 30 incisivos inferiores permanentes bovinos, divididos em 2 grupos (A1 e A2) de 15 dentes cada. Os dentes foram incluídos em resina acrílica, após isso foram inseridos em tubos PVC com gesso-pedra tipo IV com suas faces vestibulares perpendiculares ao troquel. Nesta face vestibular foi feito profilaxia com pedra-pomes e água por 10 s, lavagem 10 s e secagem por 20 s. Após isso foi feito condicionamento ácido por 20 s seguido de lavagem e secagem por igual tempo, os “brackets” (Morelli) foram colados com auxílio de posicionador confeccionado para tal fim, A1 foi colado ao Concise (3M) e A2 Fill Magic Ortodôntico (Vigodent). Todos os corpos-de-prova, foram submetidos ao teste de cisalhamento em máquina EMIC DL 10.000 com uma velocidade de 0,5 mm por minuto e após a descolagem foi avaliado o índice de remanescente de resina (ARI) aderida à superfície do esmalte. A resistência ao cisalhamento do grupo A1 foi em média 55,01 kgf/cm2 (desvio-padrão = 19,10) e do grupo A2 58,69 kgf/cm2 (desvio-padrão = 17,70). O ARI dos grupos A1 e A2 foram respectivamente: 1,60 e 2,26. Tanto na resistência quanto no ARI, não houve diferença estatística significativa.
Os resultados sugeriram que quanto a resistência ao cisalhamento e ao índice ARI tanto o Fill Magic Ortodôntico como o Concise não demonstraram diferenças estatísticas, portanto ambas satisfazem para o uso clínico.
 Ia018
Prevalência de más-oclusões em crianças de nível socioeconômico baixo da rede pública de Ponte Nova - MG
GARAVINI, M. S. C.*, ALVES, J. B.
Morfologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: silgaravini@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência de má-oclusão na faixa etária de 6 a 12 anos, de crianças pertencentes a escolas públicas da cidade de Ponte Nova/MG. As crianças foram examinadas pelo dentista da própria escola; constatada a existência da má-oclusão, elas eram encaminhadas à ortodontista que atende a rede pública. Realizou-se exame clínico e utilizou-se ainda um questionário como instrumento para coleta de dados relacionados a possíveis fatores que possam acarretar a ocorrência da má-oclusão. Os resultados obtidos até o momento mostraram que, das 101 crianças examinadas, 68 relataram sucção digital ou de chupeta até os 5 anos; 70 apresentavam respiração nasal e bucal; 59 eram portadores de mordida aberta; 54 mostravam mordida cruzada e 56 crianças não amamentaram no peito, ou o fizeram por 1 mês. 
A mordida aberta e a mordida cruzada, de acordo com a literatura, estão relacionadas à presença de hábitos bucais deletérios, tais como sucção digital e de chupeta e respiração bucal. Portanto, é de grande importância a implementação de medidas preventivas eficazes para minimizar tais problemas. É necessário que se desenvolva um programa de informação aos pais para alertá-los dos danos provenientes dos hábitos bucais persistentes, bem como da importância do aleitamento materno na prevenção das más-oclusões.
 Ia019
Posição ântero-posterior e morfologia mandibular de crianças respiradoras bucais
AMATO, P. A. F.*, MATTAR, S. E. M., ENOKI, C., MATSUMOTO, M. A. N.
Clínica Infantil, Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: patamato@bol.com.br
O padrão respiratório é um fator que está intimamente relacionado com o desenvolvimento e crescimento craniofacial. Durante a respiração bucal a língua e mandíbula são posicionadas inferiormente e anteriormente provocando um desequilíbrio neuromuscular e esquelético o qual pode causar alteração no crescimento mandibular. O objetivo deste estudo consiste em avaliar a posição ântero-posterior e morfologia mandibular de crianças respiradoras nasais e bucais em idade precoce através das medidas cefalométricas: SNB, SNPg, SND, SNGoGn, Ar-Pg, Ii-Me, ArGo-GoMe. A amostra constituiu-se de 60 pacientes os quais foram divididos em dois grupos: 30 respiradores nasais e 30 respiradores bucais. Foi utilizado o teste de t de Student para comparar as medidas obtidas nas radiografias cefalométricas em norma lateral.
Houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos nas medidas cefalométricas SNGoGn e ArPg, ou seja, os pacientes respiradores bucais apresentaram valores da inclinação do plano mandibular estatisticamente maiores e valores do comprimento mandibular menores que os pacientes respiradores nasais. Desta forma, pode-se concluir que a respiração bucal promove alterações no padrão facial, sobretudo no que se refere a inclinação do plano mandibular e comprimento mandibular, mesmo em idades precoces. 
 Ia020
Influência da contaminação de sangue misturado a saliva nas colagens ortodônticas
OLIVEIRA, M. V.*, PITHON, M. M., SANTOS, R. L. D., RUELLAS, A. C. O.
Facepe - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: marlio_vinicius@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a possível interferência do sangue misturado a saliva na colagem de bráquetes com sistema de união Concise. Foram selecionados 30 incisivos inferiores bovinos, armazenados em formol a 10%. Os dentes foram incluídos em resina acrílica, após a inclusão as superfícies vestibulares foram planificadas até obterem uma superfície com aproximadamente 5 mm de diâmetro. Os espécimes foram fixados com gesso tipo IV em anéis de PVC, ficando sua superfície vestibular perpendicular a base dos anéis. Dois grupos foram formados: S e C. Ambos receberam, profilaxia com pedra-pomes por 10 s, lavagem 10 s, secagem por 20 s, condicionados por 20 s, lavagem 10 s, secagem por 20 s, e colagem com Concise. No grupo S, a superfície do esmalte não foi contaminada e no C a superfície do esmalte, após o condicionamento, foi contaminada com sangue misturado a saliva, seguido de nova lavagem e secagem. Em seguida os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de cisalhamento em máquina EMIC DL 10.000 com uma velocidade de 0,5 mm por minuto e após a descolagem foi avaliado o índice de remanescente de resina ARI aderida à superfície do esmalte. A resistência ao cisalhamento do grupo S foi, em média, 55,01 kgf/cm2 (desvio-padrão = 19,10) e do grupo C, 53,03 kgf/cm2 desvio-padrão = 14,43. O ARI dos grupos S e C foram, respectivamente, em média, 1,60 e 1,73.
Os resultados sugerem que a contaminação do esmalte condicionado com sangue misturado à saliva não interfere nas colagens ortodônticas no que se refere a resistência ao cisalhamento e ao índice de remanescente resinoso ARI.
 Ia021
Influência da conicidade das pontas de guta-percha na infiltração marginal
MONTEIRO, P. G.*, SANTOS, M., COSTA, C., OYAMA, K. O. N.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: paticagm@yahoo.com.br
Considerando-se a possível influência no vedamento marginal dos dentes obturados com cones de guta-percha de diferentes conicidades (0.2 e 0.6) e dois cimentos obturadores (N-Rickert e AH Plus), este estudo verificou a infiltração marginal em quarenta dentes pré-molares totalmente formados. Todos os dentes foram instrumentados pelo Sistema Rotatório Quantec com o uso de creme de Endo PTC e solução de hipoclorito de sódio a 0,5%. A impermeabilização externa foi realizada com cianocrilato de etila e espaçador digital ficou posicionado para evitar a obstrução do forame. Todas as amostras sofreram irrigação com 10 ml de solução de hipoclorito a 0,5%, 10 ml de EDTA-T e irrigação final com Tergentol-Furacin, seguido de secagem com cones de papel e obturados alternando-se a conicidade de cone de guta-percha e o tipo de cimento obturador. Obtendo-se desta forma 4 grupos experimentais: I- N-Rickert 06, II- AH Plus 06, III- N-Rickert 02 e IV- AH Plus 02. Após a presa final dos cimentos as amostras foram avaliadas através da mensuração da infiltração marginal, nos terços cervical e apical, coradas com o azul de metileno a 0,5% por 48 horas, foram clivadas e analisadas em lupa estereoscópica. Os dados obtidos foram tratados estatisticamente e revelaram que foi significante entre grupos I versus III e grupos II versus IV no terço cervical.
Nos permitindo concluir que a conicidade 0.6 dos cones de guta-percha resultou em menor infiltração marginal.
 Ia022
Estudo in vitro da infiltração marginal de alguns materiais restauradores provisórios avaliados através da ciclagem térmica
SGANZELLA, P. E. S.*, OLIVEIRA, E. C. G., DUARTE, M. A. H., YAMASHITA, J. C., KUGA, M. C., FRAGA, S. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: drapatriciaess@uol.com.br
A instabilidade dimensional de quatro materiais restauradores provisórios: Dentalville, Cavit W, Cimpat W e Bioplic, foi estudada in vitro pelo método da revelação de íons níquel pelo dimetilglioxima. Este método revela a infiltração do íon de níquel na interface dente/material restaurador provisório ou através do próprio material restaurador provisório. Vinte e oito dentes unirradiculares, foram selecionados. Acesso endodôntico foi realizado e os dentes instrumentados a 1 mm do ápice até a lima de número 45.  No interior de cada canal radicular, foi colocado um cone de papel absorvente e na câmara pulpar uma bolinha de algodão, todos impregnados com a solução alcoólica de dimetilglioxima a 1%. Os espécimes foram selados com os materiais restauradores provisórios testados com espessura de 2,5 milímetros. Os dentes foram imersos em solução de sulfato de níquel a 5% e submetidos à ciclagem térmica (5, 37 e 55C) durante 7 dias. Os resultados evidenciaram que todos os materiais testados permitiram infiltração marginal na interface cimento/tecido dental.
Os cimentos Bioplic e Dentalville tiveram menores índices de infiltração já os cimentos Cimpat W e Cavit W apresentaram maiores índices de infiltração.
 Ia023
Análise pela MEV da parede dentinária radicular, após a irrigação final com diferentes substâncias químicas
SILVA, W. A. D. S.*, FERREIRA, M. B., CARVALHO, E. M. O. F., SOUZA NETO, M. D., ROBAZZA, C. R. C.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: zanderr@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a remoção de magma dentinário das paredes dos canais radiculares, quando do emprego, na irrigação final, de algumas substâncias químicas auxiliares. Foram utilizados 12 dentes unirradiculares humanos fornecidos pelo BDPH da Efoa/Ceufe, onde se utilizou técnica de preparo coroa-ápice, tendo como substância auxiliar, o soro fisiológico. Após o preparo, os dentes foram divididos em 6 grupos experimentais e tiveram seus canais irrigados com volume de 15 ml das seguintes soluções: Grupo1  - irrigação final com soro fisiológico (controle), Grupo 2 - irrigação final com hipoclorito de sódio a 1%, Grupo 3 - irrigação final com EDTA-T a 17%, Grupo 4 - irrigação final com clorexidina a 0,2%, Grupo 5 - irrigação final hipoclorito de sódio a 1% + EDTA-T a 17%, Grupo 6 - irrigação final hipoclorito de sódio a 1% seguido de clorexidina a 0,2%. Após a irrigação final, os canais foram secados e preparados para MEV, onde foi avaliado o terço cervical, médio e apical da raiz. Os resultados mostraram que não houve remoção de magma nos Grupos 1, 2, 4 e 6; somente os Grupos 3 (EDTA-T) e 5 (hipoclorito de sódio + EDTA-T) apresentaram remoção de magma com conseqüente exposição dos túbulos no terço cervical e médio da raiz, o terço apical apresentou presença de magma em todos os grupos experimentais.
Pode-se concluir que o EDTA-T e a associação hipoclorito de sódio e EDTA-T foram efetivas na remoção do magma dentinário do terço cervical e médio da raiz. Nenhuma substância utilizada removeu o magma dentinário do terço apical.
 Ia024
Influência do método de instrumentação e da técnica de obturação no selamento apical de retroobturações
FONSECA, A. Q. J.*, DUARTE, M. A. H., FRANCO, T. C., OLIVEIRA, E. C. G., YAMASHITA, J. C., KUGA, M. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: andrezzafonseca@yahoo.com.br
O objetivo do presente trabalho foi comparar o selamento apical no tratamento endodôntico via retrógrada em função do método de preparo (ultra-som versus manual) e técnica de obturação (cone único versus condensação lateral com espaçadores tipo Bernabé). Foram empregados 40 incisivos bovinos que foram divididos em 4 grupos de dez dentes, obedecendo o seguinte: Grupo I - ultra-som + cone único; Grupo II - ultra-som + condensação lateral; Grupo III - manual + cone único; Grupo IV - manual + condensação lateral ativa. Após a instrumentação retrógrada, os dentes foram impermeabilizados, para então serem obturados, empregando o Sealer 26 com material obturador. Concluídas as obturações, os dentes foram imersos em solução aquosa de azul de metileno a 2%, a 37ºC durante 7 dias. Finalizado o período, os dentes foram removidos do corante, lavados, raspados e clivados no sentido vestíbulo-lingual. A magnitude de infiltração foi determinada com auxílio do Profile Projector da Nikon, e os dados foram submetidos a análise estatística empregando o ANOVA a 2 critérios para comparação global e o teste de Tukey para os confrontos 2 a 2. Verificou-se que ocorreu diferença significante (p < 0,05) apenas entre o método de preparo, onde ultra-som foi melhor que o manual.
Concluiu-se que no tratamento endodôntico via retrógrada, a retroinstrumentação com ultra-som favorece melhor selamento apical em relação ao manual, independente da técnica de obturação.
 Ia025
Avaliação comparativa entre dois diferentes gases refrigerantes no teste de vitalidade pulpar
YAMAZAKI, A. K.*, PROKOPOWITSCH, I., CARDOSO, L. N., CARLOS FILHO, C. U. O., CASTALDONI, A., DAMIANI, T.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: yamazaki@apcd.org.br
O objetivo deste trabalho foi comparar dois diferentes gases refrigerantes, indicados para o teste de vitalidade pulpar, sendo um teste complementar de grande valia para o diagnóstico das condições de viabilidade do tecido pulpar. Neste estudo, realizado na clínica de Especialização de Endodontia da APCD - São Caetano do Sul, 20 dentes anteriores hígidos foram submetidos a esse exame complementar utilizando o gás refrigerante Endo Frost (propano/butano) e o Derma Freeze (tetrafluoretano). Os testes de viabilidade pulpar foram realizados numa primeira consulta com Endo Frost, orientando o paciente quando da manifestação dolorosa levantaria a mão retornando a posição original quando do seu desaparecimento. Tal procedimento foi realizado sob isolamento relativo, e a bolinha de algodão jateada com o spray do gás refrigerante testado foi aplicada no terço cervical médio da face vestibular da coroa dental. O tempo decorrido da aplicação do estímulo até a manifestação  dolorosa e da remoção do estímulo até o desaparecimento da dor foi cronometrado e anotado numa tabela. Decorrido uma semana, o mesmo procedimento foi realizado no mesmo dente com o gás refrigerante Derma Freeze. Os resultados mostraram que, em todos os casos, o gás refrigerante Derma Freeze provocou um estímulo doloroso em menor tempo que o gás refrigerante Endo Frost com diferença estatisticamente significante ao nível de 5%.
Concluímos que o gás refrigerante Derma Freeze, foi mais eficiente no promover o estímulo doloroso fato fundamental para o estabelecimento da condição de vitalidade do tecido pulpar.
 Ia026
Efetividade do selamento de quatro materiais retrobturadores frente à albumina
VALOIS, C. R. A.*, COSTA JÚNIOR, E. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. E-mail: cravalois@uol.com.br
O objetivo do presente estudo in vitro foi avaliar o selamento apical promovido por diferentes materiais retrobturadores na presença de albumina sérica bovina. Para isto, 48 caninos superiores humanos acessados e instrumentados tiveram as suas superfícies apicais seccionadas a partir de 3 mm do extremo radicular. Em seguida, cavidades apicais clases I foram preparadas e as amostras divididas em 4 grupos de 12 dentes. Cada grupo recebeu um material: Grupo I- guta-percha termoplastificada, Grupo II- IRM, Grupo III- Fuji I e Grupo IV- MTA Angelus. Dois dentes com acessos abertos e instrumentados serviram como controle positivo. Outros dois dentes íntegros serviram como controle negativo. Imediatamente após a retrobturação, a região apical foi exposta à albumina sérica bovina enquanto a coroa permaneceu imersa em água destilada. A avaliação do selamento apical foi realizada por meio de um reagente preparado com Coomassie Brilliant Blue G em intervalos de 24 horas e durante 60 dias. Infiltração foi observada em todas as amostras do Grupo I entre 3 e 8 dias, enquanto que no Grupo III variou de 7 a 39 dias. Até o fim do experimento, 83% das amostras do Grupo II e 41% das amostras do Grupo IV apresentaram infiltração. Os dados obtidos foram tratados estatisticamente pela ANOVA à 5% que revelou diferença significante entre os grupos. O teste de comparações individuais de Tukey mostrou que os melhores resultados foram obtidos pelo Grupo IV (p < 0,05).
Os autores concluíram que o MTA Angelus promoveu um selamento apical mais eficaz que os outros materiais estudados.
 Ia027
A influência da técnica de obturação e guta-percha no preenchimento de canais laterais artificiais
PERES, F. G.*, JALES, C. M. P., YAMASHITA, J. C., DUARTE, M. A. H., OLIVEIRA, E. C. G.
Odontologia - UNIVERSIDADE  DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: fergperes@aol.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar, in vitro, a capacidade de preenchimento de canais laterais artificiais, pela técnica híbrida de Tagger (THT) e pela técnica ultra-sônica (TUS), utilizando diferentes marcas comerciais de cones de guta-pecha, Diadent (DI) ou Dentsply (DE). Foram utilizados 40 dentes, unirradiculares e retilínios, sendo estes biomecanizados e confeccionados os canais laterais com broca n1/4 nos terços apical e cervical. Os dentes foram divididos aleatoriamente em 4 grupos experimentais, de acordo com a técnica de obturação e os cones utilizados: Grupo 1 - THT + DI, Grupo 2 - THT + DE, Grupo 3  - TUS + DI e Grupo 4 - TUS + DE. Após a obturação realizou-se radiografia periapical eforam atribuídos escores de 0 a 2, de acordo com o preenchimento observado. Os resultados mostraram que a THT teve melhor desmpenho, independentemente da guta-percha utilizada. Houve maior eficiência na obturação do terço cervical que do terço apical em todos os grupos.
Conclui-se que a técnica híbrida de Tagger foi mais eficiente que a técnica ultra-sônica, e as técnicas e materiais utilizados falharam no preenchimento dos canais laterais artificiais no terço apical.
 Ia028
Comparação entre o método manual/mecânico e sistema rotatório na remoção da obturação endodôntica com diferentes cimentos
CENIZO, J. P. M.*, OLIVEIRA, E. C. G., DUARTE, M. A. H., YAMASHITA, J. C., KUGA, M. C., FRAGA, S. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: joao.tiburcio@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de diferentes técnicas de remoção de material obturador in vitro utilizando 40 raízes com um canal radicular. Após o preparo químico-mecânico os dentes foram divididos aleatoriamente em 4 grupos de 10 espécimes cada. Cada grupo foi obturado pela técnica de condensação lateral ativa utilizando guta-percha mais 4 diferentes cimentos, onde o Grupo I recebeu Sealer 26, o Grupo II o Endomethasone, o Grupo III o AH Plus e o Grupo IV o cimento Sealapex. Os dentes foram armazenados por um período de 1 mês após a obturação e então divididos em dois subgrupos de acordo com a técnica de remoção do material. O subgrupo A usou a manual/mecânica e o subgrupo B a instrumentação rotatória (K3). O solvente usado foi o eucalipitol. Após o término do retratamento os espécimes foram radiografados e avaliados através de escores. Posteriormente foram seccionados no sentido mésio-lingual, sendo então avaliados macroscopicamente, através de escores preestabelecidos. Aplicou-se o teste estatístico Kruskal-Wallis para avaliação dos dados obtidos em relação aos diferentes cimentos obturadores e o teste Mann-Whitney para avaliação dos dados das diferentes técnicas, sendo que em ambos os testes não houve diferença significante entre os grupos.
O método rotatório de remoção de material obturador foi tão eficiente quanto o método manual/mecânico, com os diferentes cimentos.
 Ia029
Análise da infiltração do AH Plus, Sealapex, Sealer 26 e Endofill através da diafanização
ARAÚJO, S. S.*, REISS, C. J., ALBUQUERQUE, D. S., RAMOS, J. M. O.
Saúde - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. E-mail: araujosinara@ig.com.br
O presente trabalho faz uma análise de infiltração através do método de diafanização de 50 dentes humanos unirradiculares que tiveram suas coroas removidas e canais preparados pela técnica de Óregon Modificada. Após o preparo químico-mecânico os dentes foram obturados com cone de guta-percha e quatro diferentes cimentos endodônticos: Grupo 1: obturados com AH Plus; Grupo 2: obturados com Sealapex; Grupo 3: obturados com Sealer 26 e Grupo 4: obturados com Endofill. Os outros dois grupos serviram para os controles positivo (5 dentes) e negativo (5dentes). Após a obturação, os dentes permaneceram em soro fisiológico por 60 dias, simulando a situação de umidade bucal. Passado esse período, os dentes foram impermeabilizados com três camadas de esmalte de unha e, depois de secos foram imersos em tinta nanquim e colocados na estufa a 37ºC por 48 h. Após este período, as unidades de estudo foram lavadas em água corrente por 24 h, as camadas de esmalte removidas com lâminas de bisturi e os dentes foram então diafanizados para análise dos resultados.
Os resultados foram obtidos utilizando o teste Mann-Whitney, onde foi observado pequenas e insignificantes diferenças estatísticas entre os materiais testados no que se refere ao número de dentes infiltrados e valores de infiltração em mm. Assim sendo, neste estudo, todos os cimentos mostraram ter um comportamento semelhante em termos de infiltração marginal apical após imersão em tinta nanquim.
 Ia030
Análise in vitro do selamento apical em função de diferentes cimentos endodônticos
TREVIZAN, M.*, SILVA NETO, U. X., WESTPHALEN, V. P. D., DEONÍZIO, M. A. D., IGNÁCIO, S. A.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: maritrevizan@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade seladora apical de diferentes cimentos endodônticos empregados na obturação de canais radiculares. Foram utilizados 44 pré-molares humanos extraídos. Após abertura coronária, odontometria e padronização do diâmetro do forame apical, o preparo biomecânico do canal foi realizado de forma padronizada pela técnica escalonada com ampliação reversa, empregando-se como solução irrigadora o NaOCl 1% e ao final EDTA. Realizada a impermeabilização da superfície externa, com uma camada de Araldite e duas de esmalte para unhas, exceto na região do forame apical, os canais radiculares foram obturados pela técnica da condensação lateral, empregando-se diferentes cimentos endodônticos, de acordo com os grupos experimentais: G1) OZE; G2) Endofill; G3) AH Plus e G4) Sealer 26. Quatro dentes foram utilizados como controle (positivo e negativo). Em seguida, foram imersos no corante Rodamina B 0,2%, por 48 horas. Decorrido este período os dentes foram lavados e seccionados longitudinalmente para análise da infiltração apical, realizada em microscópio óptico, pela técnica da planimetria. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo teste ANOVA, que determinou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p < 0,05). Utilizando o teste de Tukey (p < 0,05), verificou-se que os melhores resultados foram observados no G3 (1,64 mm), seguido pelo G4 (1,92 mm), G2 (3,36 mm) e por último o G1 (4,01 mm).
Conclui-se que o cimento AH Plus e Sealer 26 promoveram um melhor selamento apical em relação aos outros cimentos testados.
 Ia031
Avaliação in vitro do selamento apical da algumas técnicas de obturação do canal radicular
SAMPAIO, S. C. P.*, PAIM, K. S., ALBERGARIA, S. J.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: susanasampaio@globo.com
O objetivo primordial da terapia endodôntica é a obturação hermética e tridimensional do sistema de canais radiculares. O sistema de canais radiculares bem obturado previne a infiltração marginal apical, evitando a reinfecção e dando condições para o restabelecimento da saúde perirradicular. Várias técnicas têm sido desenvolvidas com esse objetivo. Nesta pesquisa objetivou-se avaliar a infiltração marginal apical propiciada pelas técnicas de condensação lateral, Thermafil e híbrida de Tagger. Foram utilizados 40 raízes humanas, divididas em 3 grupos de 10 elementos, mais o controle positivo e o negativo. Os canais foram instrumentados pela técnica telescópica regressiva com recuo anatômico e as raízes impermeabilizadas em toda extensão com exceção dos dois últimos milímetros apicais e obturados pelas referidas técnicas. Em seguida, procedeu-se a imersão dos espécimes em corante durante 7 dias a 37ºC. Posteriormente, realizou-se a lavagem e seccionamento dos elementos no sentido do seu longo eixo expondo-se a obturação. A infiltração foi medida em lupa estereoscópica sob luz refletida onde foram avaliadas por medida linear as infiltrações apicais. Os resultados em milímetros, foram submetidos a análise estatística.
Os autores concluíram que apesar de não haver diferença estatisticamente significante entre as técnicas, a híbrida de Tagger foi a que apresentou menor infiltração apical.
 Ia032
Avaliação do selamento apical após retrobturações com a utilização de duas diferentes marcas de MTA
ARAÚJO, R. A.*, BUENO, C. E. S., DELBONI, M. G., ROCHA, D. G. P.
Endodontia - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: bettinh@hotmail.com
Este trabalho teve por objetivo avaliar in vitro a qualidade do selamento apical de materiais retrobturadores à base de MTA. Sessenta e seis pré-molares inferiores humanos extraídos apresentaram os canais radiculares instrumentados e obturados pela técnica da condensação lateral, com cones de guta-percha e cimento Endomethasone. Após a realização da apicectomia de 3 mm apicais, foram preparadas cavidades retrógradas com o ultra-som e os dentes foram divididos aleatoriamente em 3 grupos, nos quais empregaram-se os seguintes materiais retrobturadores : GI- MTA Angelus; GII- IRM e GIII- MTA Dentsply, apresentando cada um deles 20 amostras, as quais foram impermeabilizadas com esmalte para unha, com exceção de 3 mm apicais. Em seguida os dentes foram imersos em solução de tinta nanquim por 12 horas a 37ºC. Após a remoção da película de esmalte, as raízes foram diafanizadas e, na seqüência, analisadas em lupa estereoscópica. A qualidade do selamento apical foi avaliada em relação à infiltração do corante entre as paredes do canal e o material retrobturador. Foi realizada a análise de variância dos resultados de acordo com o modelo adequado para o experimento casualizado em blocos e, posteriormente, o teste de Tukey (p = 0,05), revelando que o IRM apresentou uma média de infiltração (1,47 mm) significativamente maior que o MTA (0,46 mm).
Conclui-se não existir diferença estatística na qualidade do selamento apical das diferentes marcas de MTA, mas ambas foram significativamente diferentes do IRM, que demonstrou maiores níveis de microinfiltração.
 Ia033
Estudo comparativo entre três sistemas motorizados de instrumentação de canais radiculares
TOLOMELLI, L. T.*, CAMPOS, C. N.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. E-mail: lilianetolomelli@hotmail.com
O propósito desta pesquisa foi comparar três sistemas de instrumentação de canais radiculares, motorizados, quanto à forma do preparo do terço apical e à dilatação dos pontos médio e cervical do canal. Foram utilizados os sistemas de rotação contínua ProFile .04/.06 (grupo I) e ProTaper (grupo II), e um sistema de rotação alternada – TEP10R –, com limas tipo K convencionais (grupo III). Trinta canais simulados em blocos de resina acrílica, com curvatura, foram divididos em três grupos e instrumentados pelos diferentes sistemas. Em seguida, os canais foram preenchidos com tinta nanquim, fotografados, e delineados por técnica de projeção. A avaliação do preparo apical se deu em 6 níveis de seu comprimento através do método matemático de Campos & Campos, enquanto a dilatação média e cervical, pela mensuração dos diâmetros nestes pontos. Os resultados mostraram que as melhores médias com relação ao preparo apical foram apresentadas pelo grupo II, seguido dos grupos I e III, apesar destes grupos não diferirem estatisticamente entre si (p  0,05 - ANOVA). Quanto à dilatação dos pontos médio e cervical, estas foram maiores no grupo III, seguidas dos grupos II e I, sendo que o grupo I apresentou diferença significativa em relação aos grupos II e III (p  0,05 - Tukey), enquanto que entre os grupos II e III não houve diferença significativa (p > 0,05 - Tukey).
Concluímos que o sistema ProTaper produziu preparos mais regulares, sem desvios e com conicidade mais progressiva, atribuída à melhor proporcionalidade entre a conicidade do preparo apical e a dilatação dos terços médio e cervical.
 Ia034
Interação pesquisa odontológica e medicina veterinária no reconhecimento do sistema endodôntico de animais domésticos
LAGE-MARQUES, M.*, GIOSO, M. A., TORTAMANO, N.
Odontologia - UNIVERSIDADE PAULISTA. E-mail: mari.lm@uol.com.br
Tendo em vista a incessante avaliação de novos materiais, fármacos e procedimentos na Odontologia, a necessidade de observar os princípios da ética da pesquisa, bem como aprimorar os conhecimentos do capítulo de anatomia dental de animais domésticos, constituiu proposta experimental avaliar o sistema endodôntico em dentes unirradiculares de cães, gatos, bovinos, suínos e humanos (controle). Os aspectos analisados foram: estudo da permeabilidade dentinária com o emprego de corante indicador Rodamina B a 1% e análise em microscópio de luz pelo programa ImageLab; estudo da configuração dos túbulos dentinários com emprego de microscopia eletrônica de varredura; identificação do modelo experimental ideal para os estudos in vitro.
Conforme o modelo experimental utilizado, foi possível concluir que todos os espécimes analisados apresentaram infiltração do corante indicador. A infiltração nos espécimes dos grupos experimentais testados ocorreu na seqüência da maior para a menor: suínos (91,68%), bovinos (89,4%), humanos (31,1%), gatos (24,49%) e cães (27,82%,). Ocorreram diferenças estatiscamente significantes a 0,1% nas interações dos resultados de bovinos e suínos versus cães, gatos e humanos. A média dos diâmetros dos túbulos dentinários apresentou a seguinte ordem do maior para o menor: suínos (2,27 mm), bovinos (2,24 mm), gatos (1,02 mm), cães (0,97 mm) e humanos (0,90 mm). O modelo ideal para os estudos in vitro fica entre os espécimes obtidos de cães e de gatos.
 Ia035
Avaliação in vitro da citotoxicidade da solução aquosa da clorofila a 100%
SANTIAGO, M. R. J.*, FIDEL, S. R., KALIL, M. V., SZMAJSER, L. K., BOLLER, M. A. A., SILVA, L. E.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: reginasantia@aol.com
A desinfecção do sistema de canais radiculares é o somatório da ação mecânica dos instrumentos com os agentes antimicrobianos usados na irrigação ou na medicação intracanal. Vários estudos foram feitos com o objetivo de se alcançar um irrigante com atividade antimicrobiana e habilidade de solvência de matéria orgânica, porém sem causar severas reações inflamatórias quando em contato com tecidos vitais. O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro o efeito citotóxico da clorofila a 100% no cultivo de células Hep-2 (fibroblasto humano). Esta avaliação foi realizada pelo teste de citotoxicidade em monocamadas celulares a uma concentração de 5  105 e tempo de exposição de 5 minutos. Compararam-se os efeitos citotóxicos da concentração testada com os efeitos da solução aquosa de hipoclorito de sódio a 2,5% como grupo controle positivo e o meio de Duldecco’s Eagle’s modificado (DMEM) como controle negativo. Os dados foram submetidos aos testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney, a um nível de significância de 5%, constatando-se diferença significativa (p = 1,2 10-10) da solução quando comparada ao controle.
Os resultados obtidos demonstram que a solução aquosa de clorofila a 100% testada se comportou como uma solução não citotóxica, sendo a solução de hipoclorito de sódio a 2,5% severamente citotóxica.
 Ia036
Avaliação da capacidade de limpeza de dois sistemas rotatórios com e sem uso do EDTA no final – estudo em MEV
PIMENTEL, A. P. G.*, CARDOSO, L. M., DUARTE, M. A. H., YAMASHITA, J. C., OLIVEIRA, E. C. G., FRAGA, S. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: anapaula_pimentel@yahoo.com.br
A proposta do presente trabalho foi avaliar em microscopia eletrônica de varredura, a limpeza das paredes do canal, após o peparo com o Sistema Profile e Sistema K3 Endo, com e sem o emprego do EDTA ao final. Foram empregados 28 incisivos inferiores extraídos, unirradiculares que foram abertos e divididos em 4 grupos: obedecendo o seguinte: Grupo I -  Sistema Profile sem EDTA; Grupo II - Sistema Profile com EDTA; Grupo III - Sitema K3 Endo sem EDTA; Grupo IV - Sistema K3 Endo com EDTA. Durante todo o preparo os dentes foram irrigados com hipoclorito de sódio a 2,5%, e foram dilatados até o instrumento 40/.04 no comprimento de trabalho. No final da instrumentação, nos Grupos I e III apenas foi efetuada a irrigação com água destilada, e nos Grupos II e IV foi colocado o EDTA durante 3 minutos antes da irrigação com água destilada. Posteriormente, os dentes foram clivados no sentido vestíbulo-lingual, as secções metalizadas e analisadas em MEV quanto a limpeza nas metades cervical e apical, estipulando escores. Os dados foram submetidos à análise estatística, empregando o teste de Mann-Whitney para as comparações individuais e o teste de Kruskal-Wallis para as comparações globais. Os resultados mostraram que ambos os sistemas foram semelhantes quanto a limpeza e o uso do EDTA no final proporcionou superfícies significantemente mais limpas na metade cervical apenas. A associação que favoreceu superfícies mais limpas foi a do Grupo II.
Ambos os sistemas foram semelhantes quanto a limpeza e o EDTA favorece paredes mais limpas, principalmente na metade cervical, que foi a mais limpa. (Os autores agradecem ao NAP/MEP Esalq/USP e ao CNPq.)
 Ia037
Efeitos da irradiação laser Nd:YAG sobre as paredes do canal radicular, avaliados por MEV
AFONSO, S. E.*, VALERA, M. C., CAMARGO, C. H. R., FONSECA, M. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: samiraafonso@hotmail.com
A proposta deste trabalho in vitro foi avaliar por microscopia eletrônica de varredura (MEV) os efeitos sobre a dentina da irradiação laser Nd:YAG, aplicado perpendicular ou com movimentos helicoidais nas paredes do canal radicular. Trinta raízes de dentes humanos unirradiculares foram instrumentadas e divididas em dois grupos para aplicação o laser Nd:YAG: A - (20 raízes) aplicação com movimentos helicoidais; B - 10 raízes foram seccionadas obtendo-se duas metades radiculares e aplicou-se o laser perpendicular à superfície do radicular. O grupo A foi subdividido em: A1 (10 raízes) aplicação do laser com 100 mJ, 15 Hz e 1,5 W e A2 (10 raízes) laser com 160 mJ, 15 Hz e 2,4 W. O grupo B foi subdividido em: B1 (10 hemi-secções) e B2 (10 hemi-secções) com parâmetros semelhantes aos subgrupos A1 e A2. Foram realizadas 4 aplicações de 7 s cada, totalizando 28 s. As avaliações foram feitas nos terços cervical, médio e apical, nos aumentos de 500 X e 2.000 X. Foram atribuídos escores de 0 a 3 às alterações das paredes dentinárias e os resultados submetidos ao teste estatístico de Kruskal-Wallis (5%). Verificou-se diferenças estatísticas significativas entre os grupos A e B (p = 0,001). Nos grupos A1 e A2 observou-se áreas de derretimento de dentina e raros locais com típica característica de “melting”. Nos grupos B1 e B2 observou-se grande parte da superfície recoberta por dentina derretida não havendo diferenças significativas.
Conclui-se que a aplicação do laser intracanal com movimentos helicoidais produz alterações limitadas nas paredes radiculares. (Projeto FAPESP – IC 0114458-1.)
 Ia038
Estudo in vitro da efetividade de diferentes soluções irrigantes através da microinfiltração coronária
GOMES, B. P. F. A., DELBONI, M. G.*, VIANNA, M. E., FERRAZ, C. C. R., ZAIA, A. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: maraisadelboni@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar in vitro a microinfiltração coronária de dentes tratados endodonticamente sem selamento que receberam diferentes soluções irrigantes, como também o efeito do hidróxido de cálcio como medicação intracanal utilizado entre sessões. Oitenta raízes unirradiculares de dentes humanos extraídos foram divididas em 8 grupos, instrumentadas pela técnica híbrida, e irrigadas com as soluções: NaOCl 2,5% (i), EDTA 17% (ii), clorexidina gel (CG) 2% (iii), soro fisiológico (iv), NaOCl 2,5% + EDTA 17% (v), NaOCl 2,5% + Ca(OH)2 por 7 dias + CG 2% (vi), NaOCl 2,5% + CG 2% (vii), NaOCl 2,5% + H2O2+ CG 2% (viii). Após a obturação os dentes foram mantidos em umidade à 37ºC por 10 dias, para a completa presa do cimento. Foram imersos à 37ºC por 10 dias em saliva humana e em seguida na tinta nanquim. As raízes foram diafanizadas e a penetração máxima do corante foi determinada digitalmente em milímetros. A análise estatística utilizou o teste de Kruskal-Wallis a um nível de significância de p = 0,05. Os resultados mostraram que não houve diferença estatística entre os grupos: i, ii, iii, v e vi. A microinfiltração do corante pôde ser observada em todos os grupos.
Os piores índices de infiltração do corante foram demostrados pelos grupos iv, vii e viii, sendo que o uso de CG 2% ou a convencional associação do NaOCl + EDTA, promoveu canais radiculares obturados com menores índices de microinfiltração coronária. (Apoio: FAPESP - 00/13689-7, CNPq - 520277/99-6.)
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Influência da contaminação coronária em canais medicados com hidróxido de cálcio – análise histológica em dentes de cães
NERY, T. S.*, HOLLAND, R., SANT’ANNA JÚNIOR, A., NERY, R. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: thinery@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência da infiltração marginal coronária de microrganismos na resposta dos tecidos periapicais de dentes de cães com canais radiculares preenchidos com hidróxido de cálcio, mantidos ou não em contato com o meio bucal. Para tanto, 28 canais foram preparados escalonadamente até a lima K # 40 e irrigados com soro fisiológico. Após a secagem, todos os canais foram preenchidos com pasta de hidróxido de cálcio e propilenoglicol. A seguir, metade das cavidades de acesso foram seladas com o cimento Coltosol e a outra metade permaneceu sem selamento. Decorridos 7 dias da colocação do curativo de demora os animais foram sacrificados e os resultados analisados histomorfológica e histomicrobiologicamente. Observou-se que os dois grupos experimentais apresentaram aspectos semelhantes, com ausência de infiltrado inflamatório nos tecidos periapicais e nos dois terços apicais do coto pulpar. Além disso, o terço coronário deste apresentou necrose superficial, devido o contato do tecido com o hidróxido de cálcio. A coloração pelo método de Brown e Brenn evidenciou presença de microrganismos apenas junto aos detritos presentes na câmara pulpar dos espécimes mantidos sem selamento coronário.
Concluiu-se que, mesmo com deficiências no selamento da cavidade de acesso, o hidróxido de cálcio utilizado como curativo de demora impede a contaminação do canal radicular e mantém o seu mecanismo de atuação junto aos tecidos periapicais.
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Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana de cimentos endodônticos utilizados na obturação do canal
MIYAGAKI, D. C.*, CARVALHO, E. M. O. F., CHAVASCO, J. K., ROBAZZA, C. R. C.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: dacmi@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade antimicrobiana dos cimentos endodônticos: N-Rickert, Sealapex e AH Plus juntamente com agregado trióxido mineral (MTA) e cimento de Portland. O método utilizado foi difusão em ágar em placas previamente inoculadas com os seguintes microorganismos: C. albicans, S. aureus, E. faecalis, E. coli. A leitura do diâmetro do halo de inibição do crescimento microbiano foi realizada após 24 horas de incubação em estufa a 37ºC. Os resultados mostraram que: somente os cimentos AH Plus e N-Rickert apresentaram atividade antimicrobiana diante das cepas testadas, exceto sobre E. faecalis que se mostrou resistente contra todos os cimentos.
É possível concluir que nenhum material testado apresentou atividade antimicrobiana contra E. faecalis.
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Avaliação in vitro do diâmetro anatômico de canais radiculares de molares superiores, segundo a influência da idade
TOCHETTO, F. F.*, ORLANDIN, L. I., VIER, F. V., XAVIER, L. L., MICHELON, S.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: fe.drizi@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o diâmetro dos canais mésio-vestibular, disto-vestibular e palatino de molares humanos superiores extraídos em pontos específicos do seu trajeto, levando em consideração o fator idade. Para tanto, 48 molares superiores foram divididos em três grupos distintos de acordo com a idade do dente, tomando como idade zero aquela de 3 anos após sua erupção: grupo 1: 0 -15 anos (20 dentes); grupo 2: 16 - 30 anos (17 dentes) e grupo 3: mais de 30 anos (11 dentes). As raízes dos dentes foram seccionadas e mensuradas com limas K - file em 4 pontos distintos: embocadura do canal, no terço da trifurcação das raízes, no terço médio e a 1 mm do ápice radicular. A primeira lima que entrou de forma justa nos pontos referidos representou o diâmetro do canal, sendo que a lima de calibre consecutivo já não mais penetrou no mesmo. Os resultados mostraram que existe um decréscimo, não homogêneo, do diâmetro do canal no sentido cérvico-apical, com exceção do canal disto-vestibular do grupo 1, que apresentou menor diâmetro na embocadura do canal, quando comparado ao diâmetro do mesmo, na altura da trifurcação radicular.
Não foram encontradas diferenças significativas entre o diâmetro anatômico nos quatro pontos mensurados nas diversas idades.
 Ia042
Avaliação de duas pontas ultra-sônicas para retropreparo, empregadas em diferentes potências
LEITE, A. C. V. M.*, GAVINI, G.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: anacmleite@hotmail.com
No presente estudo, avaliamos in vitro, através da microscopia óptica, a regularidade da superfície radicular e a quantidade de trincas após a realização de retropreparo com aparelho de ultra-som em 3 diferentes potências, empregando-se 2 tipos de ponta. Para tanto utilizamos 30 caninos que foram preparados e obturados antes da apicectomia que foi realizada com broca em alta rotação, seguindo-se plano de 45º em relação ao eixo radicular. As superfícies apicais foram coradas e observadas ao microscópio num aumento de 40 X para detecção de trincas. A seguir, para os retropreparos, os dentes foram divididos em 2 grupos com 15 dentes cada. No grupo A utilizamos uma ponta lisa, e no B uma diamantada, cada grupo foi subdividido em 3, de acordo com a potência a ser empregada: alta, média e baixa. Após a realização dos retropreparos, a presença de trincas e a regularidade do preparo foram observadas ao microscópio óptico num aumento de 40 X, adaptado a uma câmera de vídeo acoplada a um microcomputador. Nenhum dos dentes apresentaram trincas, quando analisados após a realização das apicectomias. Dos dentes retropreparados empregando-se ponta lisa, 11 apresentaram preparos regulares, observando-se esta mesma condição em apenas 4 espécimes preparados com ponta diamantada. Todos os dentes apresentaram trincas após o retropreparo, sendo que não há diferença estatística significante entre os grupos.
A ponta lisa produziu retropreparos mais regulares que a diamantada. Ambas as pontas produziram trincas independente da potência utilizada. (Apoio financeiro: FAPESP.)
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Análise da permeabilidade dentinária variando a renovação das substâncias químicas durante o preparo endodôntico
CHAMMAS, F.*, LAGE-MARQUES, J. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: flaviachammas@zipmail.com.br
Agir no aumento da permeabilidade dentinária constitui atual caminho do sucesso do tratamento endodôntico. O trinômio limpeza, desinfecção e modelagem pode ser alcançado pela execução de técnica simples e acurada e por adequada seleção de substâncias químicas durante o preparo do sistema de canais. Assim, para padronizar a repetição do ciclo de aplicação das substâncias químicas, esse estudo analisou in vitro a permeabilidade de canais radiculares após a renovação completa das substâncias a cada instrumento (Grupo I), renovação a cada dois instrumentos (Grupo II) e somente no final do preparo químico-cirúrgico (Grupo III). Foram utilizados 36 dentes unirradiculares divididos em grupos de 12, conforme a freqüência de renovação. Após o preparo endodôntico, os canais foram preenchidos por Rodamina B 1% por 60 segundos e cortes transversais foram feitos a cada 1,5 mm em toda extensão da raiz. A penetração do corante foi determinada pela mensuração da área corada através da utilização do software ImageLab. Os resultados foram tabulados e submetidos a tratamento estatístico através do programa GMC 8.0, mostrando que não houve diferenças estatisticamente significantes entre os Grupos I, II e III com relação à penetração do corante em cada terço (apical, médio e cervical), mas mostrou que o terço apical é a zona menos permeável ao corante.
Conclui-se que os protocolos instituídos não produziram alterações de maneira proporcional à freqüência de renovação das sustâncias químicas durante o preparo químico-cirúrgico na permeabilidade dentinária do sistema endodôntico.
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Avaliação da infiltração bacteriana, após obturação do sistema de canais radiculares
NOGUEIRA, F. M.*, DEONIZIO, M. D. A., TABORDA, M. C., SILVA NETO, U. X., CAVALI, A. É. C.
CCBS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: fer10fer@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, a presença de microrganismos em canais radiculares obturados, sem selamento coronário e expostos à saliva humana. Selecionaram-se 32 incisivos centrais superiores humanos, livres de cárie. Os canais foram preparados segundo técnica preconizada pela Endodontia da PUCPR. E então, foram esterilizados e, em seguida, obturados como segue: Grupo I - 10 com OZE; Grupo II - 10 com AH Plus; Grupo III - 8 com N-Rickert; controle positivo - 2 canais instrumentados e restaurados e impermeabilizados; controle negativo - 2 dentes com coroas intactas. Após 72 h, os dentes foram submersos em BHI (meio de cultura) em um aparato construído: a parte superior formada por uma borracha adaptada a um vidro que continha o BHI (parte inferior). Cada espécime foi fixado na borracha perfurada que dividia ambas as partes. A parte superior foi preenchida com 3 ml de saliva humana e BHI, na proporção de 3:1 v/v; na parte inferior o BHI ficou em contato com a porção final radicular de cada espécime. O aparato foi esterilizado antes de ser utilizado e incubado a 37ºC. Observou-se a aparência de turbidez no BHI durante 63 dias, em cada grupo. Em média, o GI turvou em 24 dias, o GII 10 dias e o GIII 12 dias. Os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis e não mostraram diferença significante entre os grupos (p < 0,05).
Conclui-se que os cimentos analisados não impediram a infiltração microbiana. (Apoio: PIBIC.)
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Avaliação in vitro do diâmetro anatômico de canais radiculares de molares inferiores, segundo a influência da idade
KOCH, F. B.*, VIER, F. V., MICHELON, S., XAVIER, L. L., TOCHETTO, F. F., ORLANDIN, L. I.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: fabikoch@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi mensurar, em molares inferiores extraídos humanos, o diâmetro dos canais mésio-vestibular, mésio-lingual e distal, em diferentes pontos predeterminados de sua extensão, levando-se em consideração a idade do dente. Foram selecionados 54 primeiros e segundos molares inferiores, divididos em três grupos conforme a idade do dente; tomando-se como idade zero aquela 3 anos após a erupção dentária: grupo 1: 0-15 anos (20 dentes); grupo 2: 16-30 anos (17 dentes) e grupo 3: mais de 30 anos (17 dentes). As raízes dentárias foram seccionadas e mensuradas com limas K-file em 4 pontos distintos: embocadura do canal (ponto 1); no nível da bifurcação das raízes (ponto 2); na altura do terço médio (ponto 3) e a 1 mm do ápice radicular (ponto 4). O diâmetro do canal estabelecido correspondeu ao número da lima que entrou de forma justa no referido ponto, sendo que a lima consecutiva não mais penetrava no mesmo. Os resultados foram analisados estatisticamente empregando-se o teste ANOVA e o teste de comparações múltiplas de Tukey. Os resultados mostraram que houve uma diminuição cérvico-apical do diâmetro anatômico em todos os canais radiculares, porém essa conicidade não foi homogênea ao longo do trajeto do canal radicular.
Concluiu-se que o ponto 1, ou seja, embocadura do canal mostrou-se estatisticamente mais constrito nos grupos 2 e 3 (pacientes mais idosos) (p < 0,05) do que no grupo 1. Houve uma diminuição gradativa no diâmetro do canal radicular, de cervical para apical, sendo o ponto mais constrito, o apical.
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Avaliação da infiltração bacteriana, valendo-se de diferentes curativos de demora
DEONIZIO, M. D. A., GABARDO, M. C. L.*, NASCIMENTO, F. C., SILVA, W. J., ROSA, E. A. R.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: ggiba@netpar.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, a eficiência de diferentes curativos de demora em prevenir a recontaminação de canais radiculares expostos à saliva humana. Foram selecionados 42 incisivos centrais humanos hígidos. Os canais foram preparados segundo técnica preconizada pela Endodontia da PUCPR. Então, foram esterilizados e preenchidos como segue: Grupo I - 6 canais radiculares com pasta de Ca(OH)2 PA + soro fisiológico; GII - 8 canais com Calen+ PMC; GIII - 8 canais com Calen; GIV - 8 canais com NDP; GV - 8 canais com PRP; controle positivo, 2 canais instrumentados e selados com bolinhas de algodão estéril; controle negativo, 2 dentes com coroas intactas. Após 72 h, os dentes foram submersos em BHI (meio de cultura) em um aparato construído: a parte superior formada por uma borracha adaptada a um vidro que continha o BHI (parte inferior). Cada espécime foi fixado na borracha perfurada que dividia ambas as partes. A parte superior foi preenchida com 3 ml de saliva humana e BHI, na proporção de 3:1 v/v; na parte inferior o BHI ficou em contato com a porção final radicular de cada espécime. O aparato foi esterilizado antes de ser utilizado e incubado a 37ºC. Observou-se a aparência de turbidez no BHI durante 32 dias. Em média, o GI apresentou turbidez em 32 dias, o GII em 10 dias, o GIII 12 dias, GIV e GV em 1 dia. Os resultados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis e mostraram diferença significante entre os grupos I e IV; I e V; III e V.
Os resultados mostraram que as pastas de hidróxido de cálcio preveniram por maior período de tempo a infiltração de bactérias.
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Estudo comparativo da espessura radicular a 7 mm da junção amelocementária entre molares inferiores
DEONIZIO, M. D. A., TREVIZAN, M., TABORDA, M. C.*, BORSATO, K. S., WESTPHALEN, V. P. D.
Laboratório de Estomatologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: tabordamc@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a espessura da parede distal do canal mésio-lingual em molares inferiores a 7 mm da junção amelocementária em direção apical. 30 molares inferiores foram divididos em 3 grupos, sendo 10 para o grupo I (primeiros molares inferiores), 13 para o grupo II (segundos molares inferiores) e 7 para o grupo III (terceiros molares inferiores). Todos os espécimes foram incluídos em resina acrílica com guias laterais e, então, seccionados transversalmente duas vezes: na junção amelocementária e a 7 mm do corte anterior, em sentido apical. Sobre esta última superfície foram traçadas uma reta que une os pontos centrais dos canais mesiais (ac) e uma reta tangencial, formada pelos dois pontos mais externos da superfície distal (fg). Traçou-se uma linha perpendicular entre o segmento (ac) e o segmento (fg) obtendo-se o segmento (be), sendo (e) o ponto mais côncavo da superfície externa radicular. Uniram-se os pontos (ce) seccionando a parede do canal radicular no ponto (d), formando o segmento (de), cuja medida foi realizada por meio de um programa de análise de imagem denominado Omniet-Buehler. Em média, as espessuras radiculares, a 7 mm da junção amelocementária, foram de: 0,22426 mm para o grupo I; 0,17986 mm para o grupo II e 0,169985 mm para o grupo III. A análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey demonstraram não existir diferença significante (p < 0,05) entre os grupos analisados. 
Conclui-se que as espessuras radiculares dos primeiros, segundos e terceiros molares, a 7 mm da junção amelocementária, não são significantes estatisticamente.
 Ia048
Análise em MEV da topografia de superfícies apicectomizadas por diferentes métodos
GARCIA, R. D.*, SILVA, C. C., DUARTE, M. A. H., YAMASHITA, J. C., PADOVAN, L. E. M., GARCIA, R. B.
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: roberta_dias_garcia@hotmail.com
O objetivo do presente trabalho foi comparar a topografia de superfícies apicectomizadas por diferentes brocas, ponta diamantada e laser de Erbium-YAG. Foram empregados 30 incisivos bovinos que tiveram seus canais tratados e depois foram divididos em seis grupos em função do método de apicectomia, obedecendo a seguinte ordem: Grupo I - Zekrya; Grupo II - 169L; Grupo III - 2067; Grupo IV - laser de Erbium-YAG (350 mJ, 6 Hz); Grupo V - 699; Grupo VI - 699 + 12 lâminas. Após a apicectomia os dentes foram metalizados e analisados em microscopia eletrônica de varredura, com aumento de 100 X e 500 X, estipulando escores de 0 a 4 em função da irregularidade superficial. Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis para comparações globais e o teste de Miller para o confronto 2 a 2 com alfa de 5%. Os resultados mostraram que a superfícies mais planas ocorreram no Grupo VI, tanto para o aumento de 100 X, como no de 500 X, e as superfícies mais irregulares ocorreram com o emprego do laser. Constatou-se diferença significante no confronto dos Grupos III com VI, I com IV e IV com VI.
Concluiu-se que o método empregando a broca 699 e acabamento com 12 lâminas foi o que proporcionou superfícies apicais mais regulares após a apicectomia.
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Estudo comparativo entre três métodos de avaliação da forma de preparo de canais radiculares
VIDAL, A. N. M.*, CAMPOS, C. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. E-mail: le.neves03@ibest.com.br
O propósito deste estudo foi analisar, de forma comparativa, in vitro, o comportamento dos resultados frente à aplicação de três diferentes métodos para avaliação da forma do preparo de canais radiculares, quanto à conicidade e regularidade das paredes. Vinte e quatro raízes mésio-vestibulares de molares superiores, extraídos de humanos, foram instrumentadas por variadas técnicas e operadores, exatamente com o objetivo de se obter formas diversificadas de preparo. Os canais foram preenchidos com solução de contraste (Telebrix 38) e radiografados através de método padronizado com aparato especial. As radiografias foram projetadas com aumento de 64 vezes sobre uma folha de papel, onde os canais foram delineados. O primeiro método utilizado foi baseado na imagem radiográfica e o segundo no delineamento do canal, sendo ambos analisados por três observadores endodontistas que avaliaram e classificaram os canais em três categorias - bons, regulares e ruins. O terceiro método aplicado foi o matemático de Campos & Campos que, baseado nas medidas dos diâmetros dos canais delineados, classificou-os e agrupou-os nas mesmas categorias. Os resultados mostraram que é muito alta a divergência entre os observadores com relação à avaliação, quando comparados os resultados individuais de cada método.
Concluímos não haver diferença significativa entre os três métodos experimentados, mas o método matemático torna-se mais confiável e preciso devido à ausência da subjetividade, além de permitir uma classificação ordenada dos preparos, o que seria impossível através dos outros dois métodos.
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Avaliação do número de canais radiculares em primeiros pré-molares inferiores com ou sem sulco longitudinal radicular
VIER, F. V., MATTUELLA, L. G.*, BOZZA, K. B., OLIVEIRA, F. S.
Endodontia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: mattuella@bol.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar o número (n) de canais radiculares (CR) em primeiros pré-molares inferiores (1ºPmI) isentos de sulco longitudinal radicular, portadores de sulco raso e profundo, através do método radiográfico (MR) e da diafanização (D), buscando correlacioná-los quanto ao diagnóstico do n de CR. Utilizaram-se 31 1ºPmI sem sulco (grupo (G) 1), 24 com sulco raso (G2) e 27 com sulco profundo (G3). Os dentes foram radiografados no sentido vestíbulo-lingual (VL) e mésio-distal (MD) e, após, diafanizados. Os espécimes diafanizados e as imagens radiográficas foram classificadas de acordo com o n de CR. Empregando-se a D, 1 CR foi observado em 77,4% dos casos no G1, enquanto que 2 CR em 22,6%. Nos G2 e G3, uma percentagem menor de apenas 1 CR foi observada (58,4% e 11,1%, respectivamente). O n de CR mais prevalente no G3 foi 2 (81,5%). 3 CR foram observados apenas em 7,4% do G3. O MR VL evidenciou 100% de 1 CR no G1, 75% no G2 e 11,1% no G3. No G2, 25% dos casos possuíram 2 CR. No G3, 2 CR foram diagnosticados em 85,2% dos casos e 3 CR, em apenas 3,7%. O MR MD demonstrou 93,6% de 1 CR no G1, 66,6% no G2 e 11,1% no G3. O grupo que apresentou um maior n de 2 CR foi o G3 (85,2%). Além disso, nesse mesmo grupo, evidenciaram-se 3 CR em 3,7% dos casos.
Concluiu-se que a presença de sulco longitudinal radicular e sua profundidade influenciam gradativamente no aumento do n de CR em 1PmI (p = 0,01). O MR e a D apresentaram semelhança estatística quanto ao diagnóstico do n de CR, nos G2 e G3. No entanto, a D mostrou-se estatisticamente superior (p = 0,01) aos demais métodos no G1.
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Avaliação comparativa do teor de cloro ativo e oxigênio nascente dos irrigantes usados na terapia endodôntica
KUTEKEN, F. A.*, SCELZA, M. F. Z., TEIXEIRA, A. M. R. F., ROCHA, M. M., SCELZA, P.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: feakemi@hotmail.com
Numerosas soluções irrigadoras têm sido utilizadas em Endodontia para obter um efeito químico desejado. Com a introdução do hipoclorito de sódio por Walker em 1936, esta substância tem sido um popular irrigante devido ao potencial germicida e a capacidade de dissolver matéria orgânica. O presente estudo objetivou determinar os teores de cloro e oxigênio em ppm, quando empregado o NaOCl nas concentrações de 0,5%, 1,0% e 5,0% associado com H2O2 a 3%, ácido cítrico a 10% e EDTA a 17%. Avaliou-se, também, as reações entre o creme de Endo PTC com NaOCl a 0,5% e 5%. A determinação do teor de cloro foi realizada no espectofotômetro de ultravioleta visível analógico (Spec modelo 20MV-USA) pelo método alaranjado de metila. Já para o teor de oxigênio foi feito volumetricamente de acordo com o método de Winkler. O tempo reacional para produzir cloro e oxigênio foi de 3 minutos. Padronizou-se o volume em 10 ml para as soluções testadas. Ao analisar a reação do creme de Endo PTC, utilizou-se a quantidade de 0,2g com 2 ml das soluções de NaOCl a 0,5% e 5,0%, no período de tempo de 3 minutos. Os resultados demonstraram que a produção de Cl2 foi encontrada nas reações entre NaOCl com ácido cítrico (0,07, 0,11 e 0,15 ppm) e com EDTA (0,01, 0,05 e 0.08 ppm). A produção de O2 foi encontrada nas reações do NaOCl com H2O2 (0,03, 0,18 e 0,49 ppm). No entanto, com Endo PTC e NaOCl a 0,5% e 5,0% observou-se também a produção de O2 (0,08 e 0,43 ppm), porém o Cl2 só foi constatado na reação com NaOCl a 5,0% (0,06 ppm). 
Concluiu-se que a formação de Cl2 foi maior quando o NaOCl a 5% reagiu com ácido cítrico e a maior formação de O2 foi encontrada na reação de NaOCl a 5% com H2O2 seguida da reação do NaOCl a 5% com Endo PTC.
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Análise da área apical preenchida por guta-percha em quatro técnicas de obturação
MAGALHÃES, K. M.*, DEUS, G., FERREIRA, C. M., COUTINHO FILHO, T., GURGEL FILHO, E.
Procedimentos Clínicos Integrados - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: karen2m@hotmail.com
O presente trabalho objetivou quantificar a área percentual de guta-percha (APGP) no terço apical. Para tal, quarenta incisivos superiores foram acessados e instrumentados de modo convencional. A amostragem foi divida em 4 grupos (n = 10) que obedeceram ao seguinte critério para a obturação: G1: condensação lateral; G2: compressão hidráulica; G3: onda de condensação e G4: Sistema Thermafil. Nenhum cimento endodôntico foi usado a fim de não influenciar na medição da área ocupada pela guta- percha. Os dentes foram embutidos em resina epóxi e seccionados transversalmente a 2 e a 4 mm do ápice através de um cortador de precisão. A observação e aquisição das imagens foram realizadas através de um microscópio óptico de luz invertida (50 X). As imagens foram analisadas através do programa de domínio público Carnoy 2.0 e medidas da área total do canal e da área ocupada pela guta-percha foram tomadas e a APGP calculada. Os dados obtidos foram tratados estatisticamente através dos testes não-paramétricos de Friedman e Wilcoxon Signed-Rank. A APGP média encontrada a 2 mm do ápice foi 82,60%  10,67 no G1, 84,61%  8,91 no G2, 85,69%  8,95 no G3 e 98,16%  0,49 no G4. A APGP média encontrada a 4 mm do ápice foi 88,23%  7,76 no G1, 88,49%  8,78 no G2, 85,62%  15,61 no G3 e 97,43%  0,49 no G4. O G4 apresentou resultados superiores sendo estes estatisticamente significantes em relação aos outros (p < 0,5) tanto a 2 mm quanto à 4 mm ápice.
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que o Sistema Thermafil promoveu uma maior APGP no terço apical que as outras técnicas testadas.
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Estudo da ação bactericida do hidróxido de cálcio associado à trietalonamina
MIGUEL, L. L. L.*, SIMI JUNIOR, J., SOUSA, C. J. A., VAZ, J. A. O., VERSIANI, M. A.
EAP - ABO Campo Belo - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. E-mail: lucianalamy@stratus.com.br
A proposição deste estudo foi de avaliar a ação bactericida das misturas do hidróxido de cálcio associada a três veiculações diferentes, trietalonamina, líquido anestésico e o óleo de oliva. Para tal foram colhidas bactérias do interior de canal de dentes portadores de polpa mortificada com lesão periapical, e cultivadas em meio de cultura BHI por um período de 24 horas. Após o preparo do meio BHI-Ágar estas bactérias foram semeadas em todas as superfícies das 10 placas de Petri. Posterior ao período de incubação de 48 e 72 horas, foram realizadas as leituras dos halos de inibição de crescimento.
Após análise estatística, pudemos concluir que a associação hidróxido de cálcio + trietalonamina foi superior as demais, com nível de significância de 1%.
 Ia054
Avaliação da limpeza dos canais radiculares utilizando creme e gel Endo PTC como substância química auxiliar
FERREIRA, M. B.*, CARVALHO, E. M. O. F., CARVALHO, B. C. F., LEITE, R. C. S. R., ROBAZZA, C. R. C., LAGE-MARQUES, J. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: marinabeloti@hotmail.com
O objetivo do preparo do canal é a limpeza, a desinfecção de todo o sistema e a modelagem. Isto só será conseguido com a utilização de instrumentos cortantes e o emprego de substâncias químicas. Neste contexto, ganha ênfase o aumento da permeabilidade dentinária, criando condições favoráveis à difusão da medicação intracanal. O presente estudo propõe uma alternativa terapêutica, utilizando-se Endo PTC em forma gel, cujo veículo é o Carbopol. Para tanto, 12 raízes de dentes unirradiculares foram preparadas seguindo o protocolo Endo FOUSP, e então divididos em 3 grupos de acordo com a substância química auxiliar: I: creme Endo PTC, II: Gel Endo PTC, III: Soro fisiológico. Os espécimes foram corados com Rodamina B 1% e clivados no sentido longitudinal. Os cortes tiveram suas imagens digitalizadas e as áreas coradas foram aferidas com auxílio do programa ImageLab, para avaliação da penetração do corante em toda a extensão radicular. Porcentagens das áreas coradas foram determinadas e os resultados submetidos a análise estatística pelo teste de Kruskal-Wallis não demonstraram diferenças entre o Grupo 1 (42,57%) e Grupo 2 (51,31%), porém significante a 0,1% quando comparados ao Grupo 3 (29,62%).
O modelo experimental empregado possibilitou concluir que apesar de não ocorrerem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos testados quando da variação do veículo, o gel Endo PTC, comprovou a capacidade de proporcionar alto índice de infiltração do corante indicador no sistema endodôntico das amostras testadas.
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Avaliação do diâmetro “D0” de cones de guta-percha estandardizados de diferentes marcas através de régua calibradora
FONTANA, C. E.*, CUNHA, R. S., MIGUITA, K. B., BUENO, C. E. S.
Dentística Restauradora - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS. E-mail: ceffontana@zipmail.com.br,  fontana@lexxa.com.br
O propósito do presente estudo foi analisar o diâmetro “D0” de cones estandardizados de três marcas comerciais diferentes: grupo A - Dentsply, grupo B - Endopoints e grupo C - Tanari. O procedimento de teste dos cones foi realizado por um único operador onde se utilizou três réguas calibradoras idênticas da marca Maillefer. Foram avaliados 20 cones de cada marca com relação ao calibre #30, sendo que cada exemplar foi testado no orifício correspondente ao diâmetro de calibração. Os dados obtidos foram submetidos a uma análise de variância e, diante dos resultados, ao teste de Tukey, possuindo um nível de significância de 5%. Os resultados demonstraram que em média o grupo A obteve um número de cones calibrados de somente 3,33%, o grupo B de 81,66% e o grupo C de 50%. Diante desses resultados verificou-se o grupo B obteve um número significativamente maior de cones calibrados quando comparados aos outros dois grupos analisados.
Conclui-se que nenhuma das marcas analisadas obteve resultados satisfatórios com relação ao diâmetro estandardizado avaliado, sendo aconselhável ao clínico utilizar-se previamente de réguas calibradoras para verificação do diâmetro do cone a ser usado, mesmo sendo esse estandardizado, e se necessário realizar algum ajuste, tendo como meta um maior índice de sucesso na terapia endodôntica.
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Avaliação clínica da eficácia de duas composições químicas de anestésicos tópicos em casos de pulpite aguda
YKEDA, F.*, SOMENZARI NETO, H., LEONARDO, R. T., SILVA, J. C., ZANIN, F. P.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: fykeda@hotmail.com
A anestesia intrapulpar é um recurso muito eficaz, porém doloroso. O propósito deste estudo foi avaliar  in vivo a eficácia terapêutica de duas composições químicas de anestésicos tópicos aplicados diretamente na polpa dental inflamada. Dos pacientes que procuraram o atendimento no Serviço Ambulatorial de Emergência da Faculdade de Odontologia de Araraquara, foram selecionados 20 pacientes que apresentaram diagnóstico de pulpite aguda, que não foi possível se obter anestesia com anestésicos injetáveis. Foi organizado 2 grupos de 10 pacientes, no grupo 1 foi utilizado o anestésico tópico Topex (DFL) e no grupo 2 foi utilizado o anestésico oftálmico Anestalcon (cloridrato de proximetacaína 0,5% - Alcon). Procedeu-se normalmente a abertura coronária expondo a maior superfície possível da polpa coronária. Aplicou-se com uma bolinha de algodão esterilizada topicamente um dos anestésicos sobre a superfície da polpa por 3 minutos. Após o término do atendimento foi feito um questionário, onde se perguntou ao paciente se houve diminuição ou ausência da dor após a aplicação dos anestésicos. Nos casos onde não houve diminuição da dor com a aplicação tópica os pacientes foram anestesiados com anestesia intrapulpar. Os resultados mostraram que todos os pacientes do grupo 1 relataram dor mesmo após a aplicação do anestésico; no grupo 2 quatro pacientes relataram dor severa, quatro pacientes relataram dor moderada e dois pacientes relataram ausência de dor.
Desta forma concluiu-se que, o anestésico Topex foi menos eficiente que o anestésico Anestalcon em polpas com pulpite aguda.
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Avaliação in vitro da precisão do Root ZX em dentes com e sem reabsorção radicular apical
BOLONHEZ, F.*, SILVA NETO, U. X., WESTPHALEN, V. P. D., DEONÍZIO, M. A. D., BROCHADO, V. H. D.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: fabi_bolonhez@hotmail.com
A proposta deste estudo foi avaliar a precisão do localizador apical eletrônico Root ZX na determinação do comprimento de trabalho em dentes com e sem reabsorções radiculares apicais. Foram utilizados 20 dentes pré-molares inferiores humanos extraídos unirradiculados e com rizogênese completa. Como controle, foram utilizadas as medidas obtidas através da visualização direta da ponta do instrumento no ápice radicular subtraindo-se 1 mm obtendo-se o comprimento de trabalho. Em seguida os dentes foram incluídos em alginato, irrigados com solução salina e mensurados com o Root ZX. Os dentes foram retirados do alginato e um defeito irregular foi criado no terço apical com brocas esféricas carbide n3, simulando reabsorções radiculares apicais. Novamente, foi realizada a medida visual do comprimento de trabalho, os dentes incluídos em alginato e, em seguida, mensurados com o Root ZX. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística por meio do teste t de Student. A média da leitura do comprimento de trabalho na ausência da reabsorção foi de 1,025 mm e na presença da reabsorção foi de 0,825 mm.
Conclui-se que não existe diferença estatisticamente significante (p < 0,05) entre os dois grupos (com e sem reabsorção) e que o aparelho é preciso e confiável para as duas diferentes situações.
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Remoção de dentina promovida por quatro tipos de instrumentos endodônticos manuais de seção triangular
RODRIGUES, V. M. L.*, FERREIRA, M. B., CARVALHO, E. M. O. F., ROBAZZA, C. R. C.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: viefoa@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o desgaste de dentina, de acordo com o número de uso (primeiro, segundo, terceiro e quarto usos), promovido por quatro limas manuais: Flexo-File, Triple-Flex, FKG e Flex-R utilizando 96 dentes humanos unirradiculares fornecidos pelo BDPH da Efoa/Ceufe. Após hidratação, os dentes tiveram suas câmaras pulpares preparadas e canais radiculares secados com cones de papel absorvente. Os espécimes, foram então, pesados em balança de precisão pelo método de dupla pesagem e foi obtido o peso inicial (PI). Os dentes foram divididos em quatro grupos experimentais com 24 espécimes cada, sendo que 6 espécimes foram destinadas para cada uso do instrumento. O preparo do canal foi realizado com os diferentes instrumentos, utilizando hipoclorito de sódio a 1%, como substância auxiliar. Todo o preparo foi cronometrado e o desgaste de dentina avaliado por pesagem, após o primeiro, segundo, terceiro e quarto uso dos instrumentos. A diferença entre a pesagem final (PF) e a pesagem inicial (PI) determinou a quantidade de dentina removida por cada instrumento, em cada uso.
Foi possível concluir que houve diferença numérica e estatística na remoção de dentina pelos instrumentos testados. As limas FKG removeram maior quantidade de dentina, seguidas pela Triple-Flex, Flex-R e Flexo-File. A quantidade de dentina removida foi inversamente proporcional ao número de usos dos instrumentos.
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Avaliação comparativa da penetração nos túbulos dentinários de quatro cimentos endodônticos
MACHADO, J. S. C.*, MACIEL, A. C., SCELZA, M.
Odontoclínica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: julianasoares@terra.com.br
Um dos objetivos do tratamento endodôntico é a completa vedação do sistema de canais radiculares. Com essa finalidade o material mais utilizado é o cone de guta-percha associada a um cimento endodôntico, que tem seu papel relevante na prevenção da percolação ou reinfecção dos canais radiculares. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a capacidade de penetração nos túbulos dentinários dos seguintes cimentos: Tubliseal, AH Plus, Sealapex, e Sealer Plus. Utilizaram-se 20 dentes humanos que, após o preparo-químico cirúrgico, foram divididos aleatoriamente em 4 grupos para serem obturados pela técnica da condensação lateral com os diferentes cimentos endodônticos. Em seguida, as amostras foram clivadas e analisadas no MEV. Após o processamento das imagens, procederam-se a leitura e avaliação no Prisme-GraphPad. De posse dos resultados, realizou-se a análise estatística pelo teste Kruskal-Wallis.
Os autores concluíram que, no terço médio, não houve diferença estatisticamente significante no tocante a penetração nos túbulos dentinários dos cimentos obturadores testados (p > 0,05). No entanto, em relação à penetração dos cimentos nos túbulos do terço apical, houve uma significativa diferença (p < 0,05) entre Sealapex e Tubliseal assim como Sealapex e AH Plus, sendo o Sealapex o que apresentou a melhor capacidade de vedamento.
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Análise histológica da capacidade de limpeza promovida pela instrumentação rotatória, com irrigação ultra-sônica
FERREIRA, R. B.*, ARRUDA, M. P., SILVA-SOUSA, Y. T. C., CRUZ FILHO, A. M., ROBAZZA, C. R. C., SOUSA NETO, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: rbfkon@hotmail.com
Estudou-se, por meio da avaliação histológica e análise morfométrica, a capacidade de limpeza promovida pela instrumentação rotatória com o sistema Profile associada a irrigação ultra-sônica. Doze incisivos inferiores humanos, unirradiculares, foram selecionados e divididos em três grupos de acordo com os métodos de irrigação testados. Os espécimes foram instrumentados com Orifice Shaper, limas taper .06 e .04 na região cervical, média e apical respectivamente, confeccionando o batente apical com o instrumento 35, tendo como solução irrigadora hipoclorito de sódio 1%. No grupo I os dentes foram irrigados com seringa Luer, a cada troca de instrumento, com 5 ml de solução. No grupo II os dentes foram irrigados por meio do ultra-som Profi Bio III por 1 minuto a cada troca de instrumento. Já, no grupo III os dentes foram irrigados com seringa luer, a cada troca de instrumento, com 5 ml de solução e irrigação final com ultra-som por 3 minutos. Após o preparo biomecânico os terços apicais foram submetidos ao processamento histológico. Para a análise morfométrica, utilizou-se um microscópio óptico com aumento de 40 X e uma grade de integração. Os resultados evidenciaram diferença estatística ao nível de 5% entre os métodos empregados para irrigação.
Concluiu-se que a instrumentação rotatória com limas de Ni-Ti do sistema Profile associada à irrigação final com ultra-som Profi Bio III por 3 minutos foi mais efetiva na limpeza dos canais radiculares em relação aos métodos empregados.
 Ia061
Avaliação da penetração do EDTA-T e da clorexidina, marcados pelo corante azul de metileno, na dentina radicular
PINHEIRO, C. R.*, MARQUES, J. L. L., ROBAZZA, C. R. C., CARVALHO, E. M. O. F.
Clínica de Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: claudiapinheiro@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a penetração, na dentina radicular, de substâncias utilizadas como auxiliares na instrumentação dos canais radiculares: EDTA-T a 15%, clorexidina a 0.2% e água destilada como controle. 21 dentes unirradiculares foram impermeabilizados externamente com cianoacrilato de etila, iniciou-se o preparo químico-cirúrgico com as soluções misturadas ao corante azul de metileno a 2% em partes iguais às substâncias a serem testadas. Os dentes foram instrumentados até a lima de número 45, em um tempo médio de 20 minutos. Após este período, os canais foram secados com cones de papel absorvente, incluídas as raízes em resina e realizado 3 cortes transversais que representam o terço cervical, médio e apical da raiz. Os cortes passaram por um scanner, onde foram obtidas imagens digitalizadas. A mensuração das áreas coradas foi realizada com auxílio de computador, pelo programa ImageLab. A seguir foi determinado o percentual de área corada em cada corte, o que equivale a penetração da substância auxiliar marcada pelo corante. Os resultados mostraram que: a média de penetração das substâncias em dentina foi de 35,22% para a água destilada, 34,57% para a clorexidina e 26,07% para o EDTA-T. O terço cervical e médio apresentaram penetração das substâncias marcadas pelo corante superior ao terço apical da raiz. O hipoclorito de sódio, embora utilizado amplamente, como substância auxiliar, não pode ser utilizada neste experimento, uma vez que apresentou reação química frente a todos os corantes testados.
Pode-se concluir que dentre as substâncias testadas, a que apresentou melhor penetração em dentina foi a clorexidina a 0,2%, e que, o terço apical foi aquele que apresentou menor penetração das substâncias marcadas pelo corante.
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Incidência do quarto canal em primeiros molares superiores com e sem o uso do microscópio óptico odontológico
DELMAN, F. T.*, SANTADE, A. B., TAKAHASHI, C. M., CUNHA, R. S., BUENO, C. E. S.
CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: flavinhatd@hotmail.com
O sucesso da terapia endodôntica está relacionado com o pleno conhecimento da anatomia dental e de suas possíveis variações. A não localização do quarto canal (mésio-vestíbulo-palatino) na raiz mésio-vestibular do primeiro molar superior permanente tem sido preocupação constante de clínicos e especialistas. A importância da localização deste canal é óbvia, quando se considera que canais não obturados ou obturados incompletamente são a causa de falhas endodônticas. O microscópio óptico odontológico surgiu com o intuito de aumentar o campo de visão durante a terapia endodôntica, minimizando falhas durante as intervenções. A proposta do presente estudo foi verificar a incidência do quarto canal (mésio-vestíbulo-palatino) em primeiros molares superiores permanentes com e sem o auxílio do microscópio óptico operatório. Foram utilizados, para tal, 38 primeiros molares superiores permanentes humanos recém-extraídos. Estes foram submetidos ao processo de observação com e sem o auxílio do microscópio óptico, realizados por um único operador. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste t demonstrando que houve um aumento estatisticamente significativo (p = 0,0095) do quarto canal localizado com o auxílio do microscópio odontológico (25 dentes), quando comparados à observação, da mesma amostra, sem o auxílio do microscópio odontológico (20 dentes).
Concluiu-se que houve um aumento de 15,8% na localização do canal mésio-vestíbulo-palatino quando se utilizou o microscópio óptico odontológico, justificando assim a importância de sua utilização durante os procedimentos endodônticos.
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Avaliação em MEV da capacidade de limpeza de diferentes métodos e soluções irrigadoras endodônticas
TANOMARU, J. M. G., RODRIGUES, V. M. T.*, PAPPEN, F. G., TANOMARU FILHO, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: vitellaroli@ig.com.br
A capacidade de limpeza de uma solução irrigadora endodôntica depende da sua ação química sobre os restos orgânicos e inorgânicos produzidos durante o preparo biomecânico. O objetivo deste estudo foi avaliar a limpeza proporcionada pela solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) e clorexidina (solução ou gel), associados ou não ao EDTA. Foram utilizados 30 caninos humanos extraídos, obtidos em Banco de Dentes, os quais foram divididos em 6 grupos: grupo I - NaOCl 2,5%; grupo II - solução de clorexidina 2%; grupo III - clorexidina 2% gel (Endogel); grupo IV - NaOCl 2,5% + EDTA; grupo V - solução de clorexidina 2% + EDTA; grupo VI - NaOCl 2,5% + EDTA + solução de clorexidina 2%. Após o preparo biomecânico, com técnica manual escalonada, foi realizada a clivagem das raízes para análise em microscopia eletrônica de varredura. Os espécimes foram avaliados em 4 áreas para os terços cervical, médio e apical, com ampliação de 500 vezes, sendo atribuídos escores. Os resultados foram submetidos à análise estatística não-paramétrica, demostrando melhor limpeza nos três terços dos canais radiculares para as técnicas que empregam EDTA ao final do preparo biomecânico (grupos IV e V), em relação aos demais grupos (p < 0,05). No terço cervical a pior limpeza das paredes ocorreu nos grupos II, III e VI e nos terços médio e apical nos grupos II e VI (p < 0,05).
Concluímos que o emprego do EDTA após o preparo biomecânico empregando soluções de hipoclorito de sódio ou de clorexidina tem grande importância na limpeza das paredes dos canais radiculares. (Apoio: NAP/MEPA - ESALQ/USP.) 
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Variação do comprimento real e do grau de curvatura de canais radiculares após desgate cervical
MARQUES, D.*, MASIERO, A. V., BIZ, M. T.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE. E-mail: dwmarques@globo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a variação do comprimento real (CR) e grau de curvatura de canais radiculares após desgaste cervical. Foram utilizados 20 canais mésio-vestibulares de primeiros molares inferiores humanos, obtidos do Banco de Dentes da UFPel, com grau de curvatura superior a 20 (Schneider, 1971). Após abertura coronária e localização dos orifícios de entrada, as coroas foram seccionadas, a 3 mm da junção amelocementária e o conteúdo dos canais removidos. Determinou-se então o CR, compreendido entre 14 e 16 mm, no momento em que a ponta da lima exploratória, calibre 15, era visualizada com auxílio de microscópio estereoscópico justaposta a saída foraminal. Subtraiu-se um milímetro, determinando o comprimento real de trabalho (CRT). Tomadas radiográficas, com uso de plataforma radiográfica foram realizadas com o instrumento exploratório no CRT. Iniciou-se o preparo cervical com lima FlexoFile, calibre 40, seguida pelas limas 35, 30, 25 até que a lima 25 chegasse ao início da curvatura. Os espécimes foram novamente radiografados, com a lima exploratória no CRT e reavaliados ao microscópio estereoscópico. Dos 20 espécimes, 16 ultrapassaram o forame após o preparo, resultado estatisticamente significante, ao nível de 5%, de acordo com o teste binominal. Quanto ao grau de curvatura, o teste de Wilcoxon identificou uma diferença estatística ao nível de 1% na sua redução.
Os resultados demonstram que o preparo cervical reduziu de forma significativa o comprimento real e o grau de curvatura de canais mésio-vestibulares de primeiros molares inferiores.
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Utilização de espumas de poliuretano para análise de soluções em tecido conjuntivo subcutâneo de rato
MORAES, G. F. P.*, SOUZA, K. B., BIZ, M. T., MASIERO, A. V., RAMOS, I. F. A. S., FIGUEIREDO, J. A. P.
Ciências Biológicas e da Saúde - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE. E-mail: graciperin@zipmail.com.br
O objetivo foi analisar a possibilidade de utilização de espuma de poliuretano no interior de tubo de polietileno para avaliar soluções em tecido conjuntivo subcutâneo de rato, bem como, avaliar o comportamento do extrato de própolis 0,25% (Epl) isolado e associado ao Ca(OH)2. Cada animal recebeu, em dorso, o implante de 4 tubos contendo: A- solução salina 0,9%(Ss); B- Epl; C- Epl + Ca(OH)2  e D- Ss + Ca(OH)2. As soluções foram inseridas nos tubos contendo as espumas e as pastas no tubo sem espumas. A observação foi de: 7, 21 e 30 dias. A análise foi realizada em microscópio óptico quanto à presença e intensidade de neutrófilos (ne), linfócitos e plasmócitos (lp), macrófagos e gigantócitos (mg), eosinófilos (eo), condensação fibrosa (cf) e abcesso (ab). Ao evento foi atribuído: 0 (ausência) e 1, 2 e 3 conforme a severidade da presença. Resultados: em 7 dias, não houve diferença significativa entre Ss e Epl para lp e mg, o mesmo ocorrendo para as pastas, porém com diferença entre as soluções e as pastas, sendo maior nas soluções. Em 21 dias houve diferença entre as soluções e as pastas para lp e mg, sendo maior para as soluções. Em 30 dias, não houve diferença entre as soluções para lp e mg; ao comparar o Epl e as pastas também não houve diferença. Para os demais eventos não houveram diferenças estatísticas.
Conclui-se: a espuma de poliuretano é inadequada para avaliação de soluções visto a reação tecidual que produziu quando usado Ss, a qual é inerte aos tecidos; o Epl teve sua reação tecidual diminuída com o passar do tempo em relação à Ss, tornando-se semelhante às pastas.
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Potencial erosivo de sucos de frutas em pó, refrigerantes, isotônicos e chás prontos disponíveis no mercado brasileiro
CORSO, S.*, HUGO, F. N., CORSO, A. C., PADILHA, D. M. P.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: samuelcorso@hotmail.com
O objetivo deste experimento foi avaliar o potencial erosivo de sucos em pó, refrigerantes, isotônicos e chás prontos disponíveis no mercado brasileiro. Para tal, foram avaliados 30 tipos de sucos artificiais em pó (s), 11 bebidas isotônicas (i), 22 refrigerantes (r), e 7 tipos de chás enlatados (c). Foi realizada a medição do pH (HI98103 Checker 1, Hanna Instruments) e determinação da titrabilidade ácida das diferentes bebidas, que correspondeu à quantidade de solução de NaOH 0,1 M necessária para que o pH destas bebidas atingisse 7. Os testes ANOVA e post hoc de Tukey foram utilizados para que se detectassem diferenças significativas entre os grupos “s”, “i”, “r” e “c”. O valor para rejeição da hipótese nula foi p < 0,05. O software utilizado foi o SPSS 10.0. O pH de todas as 70 bebidas testadas foi menor que 3,77. A quantidade de solução necessária para neutralizar as bebidas foi sempre maior que 8,7 ml. Houve diferença significativa entre os grupos para as variáveis pH e titrabilidade ácida, teste ANOVA. O pH do grupo “c” foi significativamente maior que o pH dos grupos “s” e “i”, teste post hoc de Tukey. A titrabilidade ácida do grupo “s” foi significativamente maior que a titrabilidade dos grupos “i”, “c” e “r”; e a titrabilidade ácida do grupo “r” foi significativamente maior que a do grupo “c”, teste post hoc de Tukey.
Concluiu-se que, levando-se em conta que o pH crítico para dissolução do esmalte é de 5,5, todas as bebidas testadas apresentaram significativo potencial erosivo, apesar das diferenças observadas entre os grupos para as variáveis pH e titrabilidade ácida.
 Ia067
Estudo microscópico do reparo ósseo em tíbias de ratos em situações de estresse sob controle do ansiolítico Diazepam
KUSUDA, R.*, ALVES-REZENDE, M. C. R., OKAMOTO, T., CALLESTINI, R.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: doctorick@ig.com.br
A prescrição de drogas ansiolíticas é de grande importância no pré-operatório de pacientes portadores de síndrome do estresse. Níveis elevados de glicocorticóides liberados pelo estresse podem ser bloqueados ou atenuados com tratamento prévio de doses relativamente baixas de benzodiazepínicos. O propósito deste trabalho foi estudar microscopicamente a ação do benzodiazepínico (Diazepam) sobre o reparo ósseo. Para tanto, cavidades ósseas foram criadas em ambas as tíbias de 64 ratos machos, divididos em 4 grupos: ratos controle (1), ratos tratados com diazepam (2), ratos estressados tratados com diazepam (3) e ratos estressados (4). O estímulo estressor foi aplicado nos 5 dias pré-operatórios e em todos os dias pós-operatórios até o sacrifício, por 2 horas, no período da manhã, por meio da imobilização em tubos de PVC conforme metodologia padronizada. Os ratos tratados com o benzodiazepínico receberam administração de 5 mg/kg de peso corporal. Em grupos de 4, os animais foram sacrificados aos 7, 14, 30 e 60 dias pós-operatórios. Nos três primeiros tempos estudados pôde-se notar uma relativa semelhança de formação e maturação de tecido ósseo entre os grupos 1, 2 e 3 e visível atraso no processo de reparo do quarto grupo. Aos 60 dias pós-operatórios, tecido ósseo maduro bem diferenciado e remodelado ocupava a loja cirúrgica de todos os espécimes.
Com base na análise dos resultados obtidos foi possível concluir que o Diazepam favoreceu o processo de reparo ósseo frente ao estresse.
 Ia068
Estudo ultra-estrutural e imuno-histoquímico de germes dentários de ratos submetidos a altas doses de flúor
HAMATA, M. M.*, ASSIS, G. F., CESTARI, T. M., YUNOMAE, A., RIBEIRO, D. A.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: marcelopapa@yahoo.com
O flúor pode interferir tanto na matriz orgânica do esmalte quanto no ameloblasto, mas durante o período fetal ainda faltam trabalhos que melhor caracterizem esta influência. Neste estudo, germes dentários de incisivos de ratos submetidos à fluorose foram analisados, correlacionando-se as principais alterações morfológicas dos ameloblastos observadas no microscópio eletrônico de transmissão, com estudo imuno-histoquímico utilizando-se anticorpo primário contra amelogenina, presente no ameloblasto e na matriz do esmalte. Para tanto, ratas grávidas foram submetidas à exposição crônica de fluoreto de sódio (100 ppm) na água de consumo durante toda gestação, e as mandíbulas dos recém-nascidos foram coletadas. O excesso de flúor resultou na presença de: a) grandes vacúolos na região apical do citoplasma dos ameloblastos secretores; b) algumas regiões de REG mais dilatadas com as cisternas mais desorganizadas, não sendo possível detectar alterações consistentes no complexo de Golgi ou nos grânulos de secreção; c) dilatações das mitocôndrias, mostrando as cristas mais desorganizadas; d) um padrão de identificação imuno-histoquímica da amelogenina homogêneo e pouco intenso na matriz do esmalte, e bem intenso na pré-dentina; e) menor secreção de matriz de esmalte.
Portanto, o fluoreto de sódio em excesso na água de consumo, durante a gravidez, passa pela placenta da rata e pode interferir na produção e/ou secreção das amelogeninas dos incisivos de fetos, e no metabolismo das mitocôndrias dos ameloblastos secretores. (Apoio: FAPESP - Proc. 01/14299-0 e 01/14300-9.)
 Ia069
Apoptose em osteoclastos do osso alveolar de ratas tratadas com estrógeno
FALONI, A. P. S.*, CERRI, P. S.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: apfaloni@hotmail.com
Considerando que a redução do número de osteoclastos tem sido observada após o tratamento com estrógeno, foi investigada a ocorrência de apoptose em osteoclastos do osso alveolar de ratas de 22 dias, tratadas com Benzoginoestril ap (Hoechst Marion Roussel). Os animais dos grupos experimentais I e II receberam, diariamente, 0,125 mg/100 g de estrógeno diluído em óleo de milho, durante 6 e 13 dias, respectivamente. Os animais dos grupos controles I e II receberam a mesma dose de óleo durante os mesmos períodos. Após o sacrifício com hidrato de cloral, os fragmentos contendo molares superiores foram removidos, fixados em formaldeído, descalcificados e incluídos em parafina. Os cortes foram corados com hematoxilina de Carazzi e eosina (H. E.). Para a detecção de apoptose, alguns cortes foram submetidos ao método do Tunel. Nos grupos controles, os cortes corados com H. E. exibiram osteoclastos multinucleados localizados em lacunas da superfície óssea. Nos grupos experimentais I e II, alguns osteoclastos exibiram cromatina nuclear condensada (fortemente corada pela hematoxilina), localizada perifericamente ou em forma de meia-lua. Alguns osteoclastos com cromatina condensada exibiram citoplasma com volume diminuído e inúmeras estruturas vacuolares. Osteoclastos Tunel-positivos foram observados nos grupos experimentais; nos grupos controles, osteoclastos Tunel-positivos não foram encontrados.
Nossos resultados sugerem que os osteoclastos do osso alveolar sofrem apoptose em ratas tratadas com estrógeno. (Apoio: FAPESP - 02/10171-2.)
 Ia070
Comparação in vivo de dois ácidos na técnica de microabrasão para remoção de opacidades de esmalte
CRUVINEL, V. R. N.*, GRAVINA, D. B. L., LEAL, S. C., BEZERRA, A. C. B.
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. E-mail: vanessacruvinel@bol.com.br
Análise computadorizada avaliou quantitativamente a eficácia clínica dos ácidos fosfórico (37%) e hidroclorídrico (18%) associados à pedra-pomes na remoção de opacidades sugestivas de fluorose. Quinze crianças entre 8 e 13 anos de idade com opacidades difusas no esmalte participaram do estudo. Utilizou-se o índice de Thylstrup e Fejerskov (TF) de 1 a 4 para classificação. Os incisivos superiores foram escolhidos em razão da erupção, e inicialmente fotografados. Os dentes 11 e 12 (G1) foram submetidos a microabrasão com ácido fosfórico a 37% durante 10”, perfazendo 6 aplicações e os 21 e 22 (G2), 4 aplicações de 5”. Fotografias imediatas e após 30 dias foram avaliadas utilizando-se os softwares Paint Shop Pro 7 para demarcação das manchas, e o Image Pro Express 4.0 para cálculo da área total das superfícies das manchas. Os G1 e G2 foram comparados segundo a redução imediata e após 1 mês. O nível de significância foi de 0,05 para rejeição da hipótese nula. Testes não-paramétricos de Mann-Whitney e Wilcoxon foram aplicados. Os resultados revelaram que embora sem significância estatística, o ácido hidroclorídrico mostrou forte tendência a melhores resultados imediatos que o fosfórico, 70,25 % e 61,06 % (p = 0,051) respectivamente. O valor médio percentual da diferença entre os grupos foi de 9%. Não houve evidência estatística que leve a rejeitar a hipótese de igualdade dos grupos. O teste de Wilcoxon revelou uma diferença altamente significante comparando-se redução imediata versus redução após 1 mês para os dois grupos (p < 0,000). 
Concluiu-se que o ácido hidroclorídrico mostrou tendência de melhores resultados imediatos. Aqueles obtidos após 30 dias sugeriram que o tempo parece ser um fator importante na redução das opacidades para os dois tratamentos empregados.
 Ia071
Eficácia de soluções aquosas de clorexidina para desinfecção de superfícies
BAMBACE, A. M. J.*, BARROS, E. J. A., JORGE, A. O. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: abambace@yahoo.com.br
A prevenção da infecção cruzada é fundamental na conduta prática de um tratamento odontológico, sendo a desinfecção de superfícies um dos procedimentos essenciais para manutenção da biossegurança. Considerando-se o grande número de superfícies operatórias que podem ser contaminadas durante o tratamento odontológico, torna-se claro que o uso de desinfetantes constitui uma das principais etapas de assepsia efetiva. O objetivo deste trabalho foi verificar a eficácia de soluções aquosas de clorexidina nas concentrações de 0,5%, 1%, 2%, 3% e 4% na desinfecção de superfícies comparando com álcool 70% gel e líquido, bem como verificar sua viabilidade econômica. Cepas se Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Candida albicans e Kleibsiella pneumoniae foram utilizadas para contaminação de superfícies de couro, fórmica e aço inoxidável. Trinta minutos após a contaminação foi realizada desinfecção utilizando a técnica “spray wipe spray” para cada solução. Antes e após cada desinfecção foram feitas coletas utilizando-se placas de superfície (RODAC) contendo ágar BHI, incubadas a 37ºC por 24 horas e as ufc/placa contadas.
Soluções aquosas de clorexidina a partir de 1%, foram eficazes na desinfecção de todas as superfícies para todos os microrganismos testados, seguidas pela solução aquosa de clorexidina 0,5%, álcool etílico 70% gel e líquido. Solução de clorexidina 1% foi o desinfetante que apresentou a melhor relação entre custo e eficácia para desinfecção de superfícies.
 Ia072
Estudo microbiológico das mãos e luvas dos graduandos de Odontologia
SANTOS, S. B.*, JUNQUEIRA, J. C., SILVA, C. R. G., BALDUCCI, I., JORGE, A. O. C.
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: sibelibs@bol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação das mãos de graduandos de Odontologia, antes e após procedimentos clínicos de Periodontia. Foram coletadas 40 amostras das mãos dos alunos antes do procedimento odontológico (Grupo I), 40 amostras após o atendimento (Grupo II) e 40 amostras de luvas retiradas da embalagem (Grupo III). Em cada grupo, 20 amostras foram semeadas em ágar-sangue e incubadas a 37C por 48 horas, para contagem total de microrganismos; e vinte foram semeadas em ágar Mitis Salivarius bacitracina sacarose e incubadas em estufa de CO2 a 37C por 72 horas, para contagem de estreptococos do grupo mutans. A seguir foi realizada a contagem de unidades formadoras de colônias por placa (UFC/placa) e os dados foram submetidos à análise estatística. O percentual de placas de ágar- sangue com crescimento de microrganismos foi semelhante para as amostras obtidas antes e após o procedimento odontológico, entretanto houve uma redução estatisticamente significante no número de UFC/placa após o atendimento. O percentual de placas de MSBS com crescimento de microrganismos foi maior nas amostras coletadas após o procedimento odontológico, mas não houve diferença estatística quanto ao número de UFC/placa.
Concluiu-se que após o atendimento, houve redução da contagem total de microrganismos em ágar-sangue e aumento da presença de estreptococos do grupo mutans nas mãos dos graduandos de Odontologia.
 Ia073
Ação inibitória in vitro de enxaguatórios bucais do mercado nacional na microbiota oral
BRITO, D. M.*, ANDRADE, M. V. C., CAMEJO, F. A., SALVATERRA, A. R., SOARES, M. R. R., COLOMBO, A. V., COLOMBO, A. P. V.
Microbiologia Médica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: daniel.manes@bol.com.br
O controle da placa dental é fundamental para a manutenção da saúde oral e sucesso terapêutico. O uso rotineiro de antimicrobianos sob a forma de enxaguatórios bucais tem demonstrado eficácia adicional na inibição da formação da placa dental e prevenção de gengivite. Este estudo avaliou a ação antimicrobiana in vitro de enxaguatórios orais do mercado nacional na microbiota oral. Amostras de saliva de 10 voluntários foram obtidas e semeadas em meio de cultura de ágar de soja e tripticaseína. Diluições seriadas foram realizadas em água deionizada estéril para cada produto: Anapyon, Cepacol, Flogoral, Listerine, Malvatricim, Oral B, Periogard e Plax. Discos de papel de filtro estéreis foram impregnados com 50 l de cada produto puro e suas diluições, e colocados sobre as placas semeadas com saliva. Estas foram incubadas em anaerobiose por 48 h a 37C. Os halos de inibição de crescimento bacteriano foram lidos por um único observador e registrados em milímetros. O produtos puros Anapyon, Oral B, Periogard e Plax resultaram em halos de inibição em 100% das amostras, Cepacol e Malvatricim em 90%, Listerine em 70% e Flogoral em 40%. Estes dois últimos não apresentaram nenhum efeito antimicrobiano quando diluídos. Os produtos mais eficazes foram o Periogard, Plax e Malvatricim, os quais apresentaram halos em 50%, 10% e 10% das amostras, respectivamente, quando diluídos. Estes produtos apresentaram as maiores médias de halo de inibição quando testados puros ou diluídos. Os menores halos foram observados para Listerine e Flogoral.
Os enxaguatórios orais Periogard, Plax e Malvatricim revelaram melhor eficácia in vitro de ação inibitória da microbiota oral. (Apoio: PRONEX, FAPERJ.)
 Ia074
Ação inibitória in vitro de produtos naturais utilizados como anti-sépticos na microbiota oral
CAMEJO, F. A.*, ANDRADE, M. V. C., BRITO, D. M., SALVATERRA, A. R., SOARES, M. R. R., COLOMBO, A. V., COLOMBO, A. P. V.
Microbiologia Médica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: flaviocamejo@yahoo.com.br
O controle da placa dental é fundamental para a manutenção da saúde oral. Produtos naturais com ação anti-séptica, antiinflamatória e/ou antimicrobiana têm sido utilizados para inibição da formação do biofilme dental e prevenção de gengivite. Este estudo avaliou a ação antimicrobiana in vitro de produtos naturais de uso rotineiro na microbiota oral. Amostras de saliva de 10 voluntários foram obtidas e semeadas em meio de cultura de ágar de soja e tripticaseína. Diluições seriadas foram realizadas em água deionizada estéril para cada produto: tinturas de sálvia, romã, malva, agrião, gengibre, extrato de própolis e óleo de cravo. O produto Periogard foi utilizado como controle. Discos de papel de filtro estéreis foram impregnados com 50 l de cada produto puro e suas diluições, e colocados sobre as placas semeadas com saliva. Estas foram incubadas em anaerobiose por 48 h a 37C. Os halos de inibição de crescimento bacteriano foram lidos por um único observador e registrados em milímetros. Os produtos puros própolis, cravo e Periogard resultaram em halos de inibição em 100% das amostras, romã em 40%, malva em 30% e sálvia em 20%. O agrião não apresentou nenhuma ação inibitória nas amostras testadas. Os produtos mais eficazes foram o Periogard e o própolis, os quais apresentaram ação inibitória em 50% e 20% das amostras, respectivamente, quando diluídos, seguidos pelo cravo (inibição em 10% das amostras a uma diluição de 1:16). Estes produtos apresentaram as maiores médias de halo de inibição quando testados puros ou diluídos. Os menores halos foram observados para sálvia e malva.
O extrato de própolis e o óleo essencial de cravo apresentaram boa ação inibitória in vitro da microbiota oral, comparável ao produto Periogard. (Apoio: PRONEX, FAPERJ.)
 Ia075
Desinfecção de placas acrílicas ortodônticas com hipoclorito de sódio e glutaraldeído: estudo in vitro
SILVA, F. C.*, ROSA, L. P., KOGA-ITO, C., JORGE, A. O. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: sinfrevale@ig.com.br
A confecção dos aparelhos ortodônticos, assim como outros trabalhos odontológicos, em diversas situações, é realizado em laboratório protético, denotando-se portanto grande vínculo entre consultório odontológico e laboratório de prótese, que pode representar potencial cadeia de infecção cruzada. Considerando-se o exposto, este trabalho verificou a eficácia da desinfecção de placas ortodônticas com hipoclorito de sódio e glutaraldeído. Foram utilizadas 450 placas de resina acrílica quimicamente ativada, as quais foram contaminadas com S. aureus, B. subtilis, S. mutans, C. albicans e E. coli, e com hipoclorito de sódio a 0,5 % e a 1 % e glutaraldeído a 2% fizemos a desinfecção em tempos variados (10, 20 e 30 minutos).
A partir dos resultados obtidos pôde-se concluir a eficácia do glutaraldeído a 2% e do hipoclorito de sódio a 1% para a desinfecção das placas acrílicas ortodônticas.
 Ia076
Investigação de bacteremia durante a remoção de aparelho ortodôntico fixo
ROSA, E. A. R., FRONZA, F., FRONZA, F.*, TANAKA, O., ASSAD, R., RACHED, R.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: ffronza@globo.com
O objetivo desse trabalho foi investigar a presença de bactérias na corrente sangüínea imediatamente após a remoção de aparelho ortodôntico fixo, procedimento atualmente considerado como invasivo. Oito pacientes (11-24 anos, média 18,5  3,9 anos), usuários de disjuntores palatinos de Haas foram submetidos a duas punções venosas de cinco mililitros cada: uma antes da retirada do aparelho e outra, dez minutos após sua remoção. O sangue de cada punção foi imediatamente inoculado em garrafas de hemocultura as quais foram incubadas (37ºC/7 dias). Alterações sugestivas de crescimento bacteriano foram acompanhadas e após o prazo de incubação, o conteúdo de todas as garrafas foi investigado por bacterioscopia pós-coloração de Gram. O conteúdo das garrafas com amostras de sangue pré-remoção não mostrou sinais de desenvolvimento microbiano, ao passo que 4 dentre 8 garrafas com sangue pós-remoção mostraram-se turvas após 5 dias. A bacterioscopia dessas garrafas mostrou o crescimento de formas cocóides com reação tintorial positiva para o Gram. O subcultivo do conteúdo dessas garrafas em meio ágar-sangue permitiu classificar essas entidades como sendo Streptococcus sp. do grupo viridans. 
Existe um forte indício de que o traumatismo decorrente da remoção de disjuntor palatino de Haas implicaria numa significativa bacteremia transitória, fator a ser considerado especialmente em pacientes cardiopatas. (Apoio financeiro: PUCPR.)

 Ia077
Patógenos periodontais não apresentam teste positivo para urease
SCHWARTZ FILHO, H. O.*, GOODSON, J. M., SOCRANSKY, S., SANTOS, E. B. D., KOZLOWSKI JÚNIOR, V. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: betoschwartz@hotmail.com
Prévios estudos tem indicado a presença de microorganismos produzindo urease em amostras de biofilme subgingival em diferentes sítios e condições na cavidade oral. Quatorze espécies de microorganismos humanos normalmente encontrados na cavidade oral, incluindo os periodontopatógenos B. forsythus; P. gingivalis; T. denticola; e outras bactérias encontradas na região subgingival incluindo F. nucleatum ss nucleatum; A. actinomycetemcomitans (serotypes a e b); C. rectus; P. intermedia; A. israelli; naeslundii; S. mutans; oralis; sanguis e V. parvula foram testadas na capacidade de crescer na presença de uréia e liberar amônia. Bactérias foram cultivadas inicialmente em placas de ágar optimizadas para o crescimento das diferentes espécies. Placas foram incubadas por 7 dias a 35C, em 80% N2, 10% CO2 e 10% H2 . Alíquotas destas amostras foram usadas para inocular tubos de Eppendorf contendo 1 ml de uréia 5% em água destilada com 2,5 l de 1% “phenol red”. Amostras foram incubadas por 7 dias em condições de aerobiose (25C) e anaerobiose. Nenhuma das bactérias testadas apresentaram reação positiva para a urease. Três bactérias cresceram na presença de uréia em condições de anaerobiose. Crescimento foi avaliado pelo aumento de absorbância em 600 nm. Para estas espécies o aumento de absorbância foi C. rectus = 0,721, B. forsythus = 0,261 e A. naeslundii = 0,068.
Os dados obtidos indicam que C. rectus, B. forsythus e A. naeslundii crescem em soluções de uréia sem liberar amônia e que muitas espécies e nenhum dos periodontopatógenos testados apresentam teste positivo para urease.
 Ia078
Estudo comparativo da toxicidade dos anestésicos locais cloridrato de prilocaína e cloridrato de lidocaína
SILVA, M. C.*, GRÉGIO, A. M. T., PEREIRA, L. F., TOMAZELI, L., NORONHA, L., CAETANO JÚNIOR, Z.
Fisiologia Animal e Farmacologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: marcela.claudino@bol.com.br
Os anestésicos locais são drogas que bloqueiam a geração e condução do impulso nervoso por meio da interação direta com os canais de sódio. A lidocaína e a prilocaína são anestésicos locais do grupo das amidas que apresentam alta absorção pela corrente sangüínea, o que aumenta a possibilidade de efeitos adversos agudos. A biotransformação se dá no fígado e nos pulmões, e a excreta é primariamente por via renal. A instalação da anestesia provocada pelas drogas é relativamente rápida, com duração moderada e bloqueio intenso da condução do estímulo. O objetivo deste trabalho foi comparar os efeitos da prilocaína e lidocaína no fígado e rins de camundongos. O grupo controle recebeu solução salina isotônica durante 30 dias. Os grupos tratados receberam diariamente 0,1 mg/animal de cloridrato de prilocaína ou cloridrato de lidocaína por períodos de 20 e 30 dias. As drogas e solução salina foram administradas pela via intraperitoneal. A análise histopatológica dos cortes de fígado revelou hepatite linfocitária periportal, focos de necrose lobular e áreas de infarto, e a dos cortes de rim nefrite intersticial multifocal. 
Conclui-se que as drogas utilizadas apresentaram efeitos colaterais semelhantes nos órgãos investigados. O tempo de exposição não foi um fator significante para o aparecimento das lesões, uma vez que animais tratados em períodos diferentes e com doses iguais das drogas apresentaram a mesma resposta. (Apoio financeiro: PIBIC/ CNPq.)
 Ia079
Determinantes do medo no tratamento odontológico habitual
DUARTE, V. A.*, CYPRIANO, R., MAIA, L. C., MOCARZEL, J., SENNA, M. A.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: vanessaduarte@globo.com.br
O objetivo desta pesquisa foi identificar as causas do medo e sua influência no tratamento odontológico em pacientes adultos. Para tanto, trabalhou-se com 70 pacientes entre 18 e 91 anos de ambos os sexos cadastrados na Clínica de Semiologia e Estomatologia de uma instituição particular de ensino. Como instrumento de pesquisa, utilizou-se entrevista semi-estruturada avaliando o fator psicológico relacionado ao medo e a ansiedade. Os principais resultados demonstraram que 81% dos pesquisados gostam de ir ao dentista. Em relação a ansiedade, 56% se sentem relaxados ao ir ao dentista, 28% ficam tensos e 16% relataram medo. Dos que sentem tensão e medo, 45% tem medo de contaminação, 29% da agulha e 26% medo de anestesia. De todos os pacientes pesquisados 55% não sentem nenhuma alteração de comportamento quando vai ao dentista, 40% transpiram intensamente. Em relação ao barulho do “motor” 41% afirmaram interferir no seu grau de ansiedade. Quando questionados sobre definição do bom profissional, 40% afirmaram ser o mais habilidoso, 39% relataram ser o profissional que buscam o diálogo.
Diante dos resultados conclui-se que existe uma nova visão do profissional da área de Odontologia e que as relações pessoais com o cirurgião-dentista e os fatores psicológicos não são determinantes do medo e ansiedade frente ao tratamento odontológico, ficando estes comportamentos restritos a situações tais como contaminação e o uso da anestesia.
 Ia080
Interação entre as áreas médicas (pediatria e ginecologia) e o cirurgião-dentista na promoção da saúde bucal
FERREIRA, L. E., FARIA, Z. T. S., CANDELÁRIA, L. F. A., PELOGGIA, M. C., SANTORO, C., ROCHA, R. G., GABRIEL JÚNIOR, R. W.*
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: loreleyef@msn.com
Este estudo avaliou a interação entre médicos e CD em relação as orientações preventivas e educativas na promoção da saúde bucal. Foram selecionados 120 profissionais por meio da listagem da APCD regional de Taubaté para que respondessem um questionário, enviado pelo correio (devolução de 90 questionários), que avaliava a conduta destes profissionais em relação a: amamentação, cárie de mamadeira, transmisão de S. mutans, medicamentos e raios X na gravidez, flúor na gravidez, dieta e saúde bucal da criança, hábitos, entre outros tópicos. Após a análise dos dados, os resultados foram obtidos. 84,21% dos pediatras aconselham o aleitamento materno até 6 meses de idade, 52,63% recomendam a limpeza dos dentes após o uso da mamadeira, 100% fazem exame bucal de seus pacientes e 52,73% consideram a idade de 1 ano e meio ideal para a 1ª consulta odontológica. Já, 26,31% dos ginecologistas não orientam os pais sobre contágio de S. mutans, 65% recomendam que a gestantes procurem orientação odontológica, 60% prescrevem penicilina para gestantes, 85% recomendam avental de chumbo nas tomadas de raios X e o uso de anestésico sem vasoconstritor e 80% prescrevem flúor na gravidez .Todos os CD consultados relataram que orientam os pais quanto aos hábitos alimentares e de saúde bucal.
Os ginecologistas apresentaram uma conduta satisfatória de interação com CD. Já os pediatras, foram os que mais revelaram a necessidade de interação com CD, principalmente na orientação odontológica adequada na primeira infância. Pode-se observar que há necessidade de seminários e palestras de saúde bucal na formação do médico para garantir que condutas se tornem rotina na prática clínica.
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Percepções de universitários sobre a halitose e sua influência nas relações interpessoais
ZANI, M. D.*, SOUTO, J. M. F., SENNA, M. A. A., MAIA, L. C.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: marcia_zani@ig.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar a percepção de universitários sobre halitose e sua influência nas relações interpessoais. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um formulário semi-estruturado, a partir do qual foram entrevistados 80 universitários de uma instituição particular de ensino com faixa etária entre 18 e 49 anos. Os dados foram tabulados e avaliados sob a forma de freqüência relativa. Pode-se verificar que do total de causas atribuídas à halitose, a mais citada foi a higiene oral (37,2%), seguida pelos problemas orgânicos (35,2%), e pelos fatores bucais (17,9%). Quando questionados sobre a influência da halitose na vida das pessoas, 74,4% afirmaram que há prejuízo na vida social, enquanto 22,1% correlacionaram à diminuição de chances no mercado de trabalho. Embora 98,8% nunca tenha perdido uma oportunidade por causa da halitose, 25% conhece pessoas que já passaram por adversidades devido à halitose. Na tentativa de ajudar um amigo com halitose, 37% apenas conversariam sobre a questão, 36% aconselhariam tratamento, enquanto 16% se omitiriam. Caso sofressem de halitose, a maioria dos entrevistados gostariam que as pessoas abordassem diretamente a questão (34,2%) entretanto, 37% afirmaram que ficariam constrangidos caso alguém se queixasse do seu hálito, 28% procurariam tratamento imediatamente e apenas 19% agiriam naturalmente.
Pode-se concluir que embora a halitose não tenha influenciado diretamente nas relações interpessoais dos indivíduos do presente estudo, ela continua a ser um assunto polêmico e gerador de desconforto e constrangimento.
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Efeito do tipo de fotopolimerização na resistência ao cisalhamento de selantes, em condições de contaminação salivar
BALBO, P. L.*, BORSATTO, M. C., BORSATTO, M. C., TORRES, C. P., DIBB, R. G. P., CORONA, S. A. M.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: patbalbo@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi verificar a efetividade da fotopolimerização simultânea de um sistema adesivo e selante em condições de contaminação salivar. Vinte e quatro molares humanos foram incluídos em resina acrílica. Planificou-se superfícies mesiais, distais e linguais com pedra Shofu, baixa rotação, e lixas d’água. Utilizou-se o FluroShield (F) - Dentsply e sistema adesivo Prime & Bond NT (PB) - Dentsply, conforme instruções do fabricante. As 72 superfícies foram divididas em 2 grupos: A- com contaminação (0,01 ml de saliva humana fresca + secagem 5 segundos); B- sem contaminação. Cada grupo foi dividido em 3 subgrupos: I- PB + foto 10 s e F + foto 40 s; II- PB + F e foto 40 s; III- F (controle). Os espécimes foram imersos em água destilada a 37ºC, por 24 h. Testes de cisalhamento foram realizados em máquina de ensaio universal, velocidade de 0,5 mm/min, e fraturas analisadas usando uma lupa estereoscópica com  aumento de 40 X. Os dados foram submetidos à ANOVA e teste de Scheffé. Valores médios obtidos em MPa foram: 13,61 (4,74); 13,71 (6,18) e 15,83 (1,50) para IA, IIA e IIIA, e 24,73 (4,34); 22,41 (4,16) e 18,20 (3,58) para IB, IIB e IIIB. Obteve-se resultados inferiores em condições de contaminação salivar e não houve diferença em relação à fotopolimerizações simultânea ou separada. Na ausência de contaminação, quando se comparou o grupo com fotopolimerização separada com o grupo controle, houve diferença estatisticamente significante.
Concluiu-se que em condições de contaminação salivar é indicado o uso de sistemas adesivos independente do tipo de fotopolimerização.
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Índice de exposição à sacarose em pacientes infantis: um estudo piloto
SOARES, B. S. Z.*, KRULL, M. E., SENNA, M. A. A., MAIA, L. C.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: brusossai@yahoo.com.br
Este estudo teve objetivo de determinar o grau de exposição à sacarose de pacientes infantis atendidos na clínica de Odontopediatria de uma instituição particular de ensino. Participaram do estudo 15 pacientes, entre 3 à 12 anos, de ambos os sexos. Um inquérito de dieta foi preenchido, pelos responsáveis das crianças a fim de calcular o índice de exposição à sacarose. Foram determinados escores tomando-se como referência o momento de ingestão (durante as refeições = 1; entre as refeições = 2) e a consistência do alimento (não retentivo = 1; retentivo = 2). No cálculo do índice, para cada alimento cariogêncico, multiplicou-se o escore relativo ao momento da ingestão (1 ou 2) pelo escore relativo à consistência do alimento (1 ou 2). Após, obteve-se a média aritmética dos valores, tomando-se por base os três dias de análise. Na interpretação dos resultados, considerou-se equilibrado um índice menor ou igual a 7,0 e desequilibrado um índice maior que 7,0. Verificou-se uma variação nos índices individuais de exposição, representado por um valor mínimo de 2,3 e máximo de 13,3 e média de 8,0 e 3,9. Do total de 15 crianças, 6 (33,3%) apresentaram índice equilibrado e 9 (66,7%) desequilibrado. 
O desequilíbrio na exposição à sacarose, aponta para um maior aprofundamento dos resultados, a fim de se estabelecer correlações entre os valores do índice de exposição a sacarose encontrados e a prevalência de cárie nas crianças, bem como compreender o papel dos hábitos de higiene e o processo educativo em saúde bucal, na prevenção e controle da doença nas crianças. 
 Ia084
Relação entre o período de amamentação e hábitos bucais
RIFF, G. R.*, COSTA, M. E. P. R., PEREIRA, H. P., ALVES, N. C. M., MAGALHÃES, E. B., FERREIRA, F. T. S. C., MARLIER, S. C., NEVES, M. L. A.
UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: catygel@ig.com.br
A literatura tem relacionado à falta de amamentação ou amamentação por tempo reduzido ao desenvolvimento de hábitos bucais. Este trabalho visa esclarecer alguns pontos sobre a questão da amamentação interferindo ou não na presença desses hábitos. Foram entrevistados 141 pais de crianças de 1 a 14 anos de idade (média = 7,1; D.P = 2,0), de ambos os sexos, atendidas na Clínica de Odontopediatria da Universidade Gama Filho, a respeito da presença de hábitos orais em algum período da vida da criança. O tipo de amamentação, duração e a utilização de chupeta para suprir sua falta, foram analisados através de questionário. Observou-se que 42,6% das crianças tiveram algum hábito oral, sendo que 20% continuaram com o hábito à partir dos 4 anos de idade e 76,7% persistiram com ele após os 10 anos de idade. Entre as crianças que desenvolveram hábitos,48,3% não foram amamentadas no peito ou largaram antes dos 6 meses de idade (2 = 4,42; p = 0,035). Entre as crianças que possuíam hábitos, 26,7% utilizaram mamadeira até os 12 meses de idade e 73,3% além dessa idade (2 = 0,72; p = 0,39). Já 56,7% das crianças que apresentavam hábitos em contraste com 11,1% das que não os possuíam apresentavam maloclusão (p = 0,000). A permanência do hábito além dos 4 anos teve uma leve influência sobre a presença de maloclusão embora não tenha sido significativa (p = 0,96).
A amamentação natural oferecida aquém da idade adequada interferiu na obtenção de hábitos orais, ou pela carência de sucção na fase oral ou pela troca do seio pela chupeta. Em relação à amamentação artificial, o uso abusivo, além dos 12 meses, influenciou na obtenção do hábito.
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A influência da condição econômica das famílias no acesso às informações sobre saúde bucal infantil
LARA, T. S.*, PAIVA, S. M.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: tuliolara@hotmail.com
Buscou-se comparar conhecimento de pais de diferentes níveis econômicos acerca da importância de cuidados com a saúde bucal dos filhos. A amostra constou de 327 pais de escolares com idade entre seis e dez anos, da cidade de Pitangui - MG, sendo a coleta de dados realizada através de questionários. Os resultados foram analisados estatisticamente através do programa Epi-Info 6.02, ao nível de confiança de 95%, onde se estabeleceu um padrão de comparação por níveis econômicos, segundo critérios estabelecidos pela ABA-ABIPEME. As famílias foram agrupadas em economicamente favorecidas (Grupo I) e desfavorecidas (Grupo II). O estudo foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e aprovado sob o Parecer nº ETIC 082/01. Quando inquiridos sobre a importância da manutenção dos dentes decíduos, 57,8% das famílias do Grupo I e 42,2% do Grupo II, consideraram esta proposição verdadeira, havendo diferença estatisticamente significante (p = 0,0001) entre os dois grupos. Daqueles que concordam ser a cárie dentária o principal motivo de se levar uma criança ao dentista, 61,5% são do Grupo II e 38,5%, do Grupo I, mostrando diferença com significado estatístico entre os grupos (p = 0,0207). Em famílias do Grupo I também obteve-se respostas como controle e prevenção.
Conclui-se que famílias economicamente favorecidas detêm maior acesso às informações e conseqüentemente maior conhecimento com relação à importância da manutenção da saúde bucal dos filhos, evidenciando a necessidade de que o processo de educação em saúde seja realmente democratizado. (Apoio: PIBIC/CNPq.)
 Ia086
Avaliação morfológica do esmalte decíduo condicionado por diversos agentes: estudo ao microscópio eletrônico de varredura
CRUZ, A. C. R. M.*, MENEZES, A. C. S. C., ZANET, C. G., FAVA, M.
Odontologia Social e Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: anaroque@globo.com
O condicionamento ácido é importante na formação de microporosidades na superfície dental, para o aumento da adesão de materiais restauradores. A proposição deste estudo foi comparar ao microscópio eletrônico de varredura (MEV), a microestrutura do esmalte de molares decíduos, condicionados com ácido fosfórico 37% e 2 “primers” autocondicionantes. Foram utilizadas as superfícies vestibulares de 30 molares decíduos divididos em 3 grupos: os espécimes do grupo 1 receberam condicionamento com ácido fosfórico 37% por 15 s, seguidos de lavagem com água e secagem com jato de ar por 15 s; os do grupo 2 foram condicionados com Clearfil SE Bond por 20 s, seguidos de secagem por 15 s; e os do grupo 3 foram condicionados com One-Up Bond F por 20 s, sendo que, após o condicionamento, um algodão embebido em acetona foi passado na superfície para a remoção do adesivo. Os espécimes foram analisados por MEV. Após avaliação das eletromicrografias, foi observado que o grupo do ácido fosfórico obteve um condicionamento profundo, evidenciando um padrão tipo I de Silverstone, com a formação de microporosidades. No grupo do Clearfil SE Bond, não foi evidenciado um padrão de condicionamento. Já no grupo do One-Up Bond F, o padrão de condicionamento também mostrou um condicionamento tipo I de Silverstone, porém raso, diferentemente do conseguido com o ácido fosfórico. 
Concluiu-se que o ácido fosfórico é o agente de escolha para um profundo condicionamento do esmalte, mostrando que os autocondicionantes não criam o padrão esperado de condicionamento devendo, portanto, serem mais estudados.
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Determinantes sociais e comportamentais de doença bucal em crianças portadoras de necessidades especiais
CABRAL, J. C. M., CASTILHO, L. S., RESENDE, V. L. S.*
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: jucmcabral@ig.com.br
O conhecimento de fatores sociais e comportamentais são fundamentais para a compreensão do processo saúde-doença. Com o objetivo de se conhecer algumas variáveis determinantes de doença, foram analisados os prontuários de 64 pacientes portadores de necessidades especiais, de 1 a 12 anos, atendidos periodicamente nos setores de Odontologia e Reabilitação da Associação Mineira de Reabilitação (AMR). Os principais dados dos prontuários continham informações pessoais, sociais, hábitos de higiene e autocuidado, diagnóstico médico e grau de comprometimento motor. Estes dados foram correlacionados com os escores do Índice de Necessidade de Tratamento Odontológico. A análise estatística foi feita através da Regressão Linear, utilizando o programa MiniTab (versão 11.12, 1996). O modelo que melhor explicou a presença de doença bucal abrangeu as seguintes variáveis e respectivos coeficientes de regressão: idade (p = 0,038), escolaridade da mãe (p = 0,57), grau de comprometimento motor (p = 0,404) e capacidade de segurar a escova de dentes (p = 0,28). O coeficiente de determinação foi de 11,7%, indicando um baixo poder explicativo do modelo. Houve relação estatisticamente significante entre escolaridade materna e condição de saúde bucal do paciente especial quando analisada juntamente com as demais categorias.
Concluiu-se que baixo nível de escolaridade da mãe está associado com piores condições de saúde bucal de seus filhos, pois pode influenciar os cuidados preventivos. A ocorrência de doença bucal em crianças especiais é produto do acúmulo de riscos sociais, comportamentais e biológicos.
 Ia088
Uso de hidróxido de cálcio no tratamento endodôntico radical de dentes decíduos
TAVARES, W. L. F.*, MASSARA, M. L. A., NORONHA, J. C.
Ortodontia e Pediatria - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: warleyt@hotmail.com
O propósito desse trabalho foi avaliar, após um período de trinta e seis meses de acompanhamento, os resultados clínicos e radiográficos de tratamentos endodônticos radicais de dentes decíduos, onde se utilizou uma medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio não associada a outro agente antimicrobiano, tanto para curativo de demora (pasta composta por pó de hidróxido de cálcio pró-análise e soro fisiológico) como para obturação do sistema de canais radiculares (pasta obturadora L & C). A avaliação foi feita a partir dos prontuários de pacientes atendidos por dois profissionais experientes e previamente calibrados. Todos os relatos referentes a anamnese, dados clínicos e radiográficos e procedimentos endodônticos foram considerados. A amostra foi composta por 33 dentes decíduos, sendo 17 dentes anteriores e 11 posteriores de 31 crianças entre 1 e 11 anos de idade. Os resultados mostraram que apenas em um caso o reparo da área afetada não foi observado. 
Pôde-se constatar, portanto, o sucesso da medicação a base de hidróxido de cálcio, sem que qualquer outro agente antimicrobiano fosse utilizado. Neste trabalho, pôde-se, também, sugerir um protocolo para o tratamento endodôntico em Odontopediatria.
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Índice de placa em odontopediatria: estudo comparativo entre os métodos de PASS e O`Leary
RIBEIRO, E. D. S.*, CANDELÁRIA, L. F. A., CÉSAR, A. C., SILVA, A. M. S. L., SOUZA, D. M., PALLOS, D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: lainesr@terra.com.br
A presença da placa bacteriana ou biofilme pode estar relacionada à higiene bucal inadequada. Um alto índice de placa bacteriana em crianças foi verificado em vários estudos, demonstrando uma preocupação dos odontopediatras. Vários índices podem ser utilizados em Odontopediatria para avaliar a quantidade, controle e também podem ser utilizados para a motivação do paciente. Porém alguns índices podem tomar um certo tempo para sua execução. O objetivo deste trabalho foi comparar dois índices de placa bacteriana (PASS e O’Leary) quanto à equivalência de resultados e do seu tempo de execução. Foram examinadas 65 crianças de três a seis anos de idade de uma creche da cidade de Jacareí - SP. Primeiramente foi feito o índice PASS e depois de aplicada uma solução evidenciadora (fucsina básica a 2%), o índice de O’Leary foi avaliado. Uma forte correlação entre os resultados de cada método foi encontrada, sendo uma média de 64,23% para o índice de PASS e 64,17% para o de O’Leary. A maior porcentagem de placa bacteriana foi encontrada nas crianças com cinco anos de idade e no sexo masculino. Observou-se que a média de tempo requerido para se efetuar os exames foi quatro vezes menor para o índice PASS.
Podemos concluir que este novo método de contagem de placa bacteriana também é eficiente para ser utilizado em Odontopediatria, já que demonstra resultados confiáveis e foi bem aceito pelas crianças.
 Ia090
Avaliação antimicrobiana dos agentes de limpeza cavitária em dentes decíduos
PROENÇA, M. M.*, ABRAHÃO, F., WOLF, C. C., ROMA, A., RIBEIRO, M. C., IMPARATO, J. C., PINHEIRO, S. L.
Odontopediatria - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS. E-mail: miproenca@bol.com.br
O intuito deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana da clorexidina 2%, hipoclorito de sódio 1%, peróxido de hidrogênio, solução de hidróxido de cálcio e tergensin nas bactérias remanescentes após remoção parcial (dentina afetada) do tecido cariado em dentes decíduos. Discos de feltro estéreis umedecidos com 0,1 ml de cada substância foram inseridos no ágar Müller-Hinton semeado com o inóculo bacteriano. As placas de Petri foram armazenadas por 5 dias em ambiente anaeróbico na estufa a 37C (crescimento anaeróbico) ou mantidas por 24 horas na estufa a 37C (crescimento aeróbico). Os resultados foram obtidos através da mensuração dos raios dos halos de inibição (mm) e submetidos ao teste de Kruskal-Wallis.
A maior média aritmética dos raios de inibição, tanto para as bactérias aeróbicas quanto para anaeróbicas, foi do peróxido de hidrogênio (15,33 mm e 18,16 mm, respectivamente). Para o crescimento anaeróbico, o peróxido de hidrogênio foi diferente estatisticamente significante do tergensin (p < 0,01) e da solução de hidróxido de cálcio (p < 0,01). A clorexidina 2% e o hipoclorito de sódio 1% foram diferentes estatisticamente significantes da solução de hidróxido de cálcio (p < 0,01). Para o crescimento aeróbico, a clorexidina 2%, peróxido de hidrogênio e o hipoclorito de sódio 1% foram diferentes estatisticamente significantes do tergensin e da solução de hidróxido de cálcio (p < 0,05). O peróxido de hidrogênio, a clorexidina 2% e o hipoclorito de sódio 1% apresentaram ação antimicrobiana significativa sobre as bactérias residentes da dentina afetada de dentes decíduos.
 Ia091
Traumatismos alvéolo-dentários na dentição decídua: análise de uma casuística
PINTO, G. D. S.*, TORRIANI, D. D., BALDISSERA, E. Z., WENDT, F.
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: gabriela@supersul.com.br
O objetivo do trabalho foi avaliar a casuística do Núcleo de Estudos e Tratamento dos Traumatismos Alvéolo-Dentários na Dentição Decídua (FOP - UFPel). Dos 121 pacientes registrados, foram analisados no software SPSS v.10 dados de 112 crianças, as quais apresentavam no mínimo 6 das 7 informações coletadas: gênero, idade, etiologia, dente atingido, tipo de traumatismo, envolvimento de tecido mole e tempo entre injúria e atendimento. Nos resultados viu-se maior número de casos no gênero masculino (59,8%) e na faixa etária entre 25 e 30 meses, concentrando-se entre 1,5 e 3,5 anos. Entre os 172 dentes afetados, isoladamente o ICSE esteve em 18,8% dos casos e o ICSD, 17,9%; quando juntos, atingiram 25,9% dos casos. A intrusão foi o traumatismo predominante, tanto na análise individual (24,4%) como quando associado a outros traumatismos (18,8%). O total de casos envolvendo tecidos mineralizados atingiu 12,9%. A queda ao solo foi a etiologia envolvida na maioria dos casos (47,3%), especialmente na faixa etária entre 19 e 24 meses, sendo que em 5,4% das situações, ninguém presenciou o traumatismo. A procura por atendimento aconteceu principalmente entre 3 a 7 dias (20,5%), sendo que 14,3% vieram ao Núcleo no mesmo dia, 15,2%, no dia seguinte e 11,6% dos pacientes vieram depois de 365 dias.
Concluiu-se: trauma nos tecidos de sustentação foram prevalentes; no início do desenvolvimento motor as crianças foram mais acometidas; majoritariamente, mais de um dente esteve envolvido; é necessário divulgar à população que a procura por atendimento deve ser o mais breve possível.
 Ia092
Seqüelas clínicas e radiográficas diagnosticadas em dentes decíduos traumatizados
SILVA, C.*, CARDOSO, M., ROCHA, M. J. C.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: cynthia.d@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar as seqüelas diagnosticadas no primeiro atendimento e durante as consultas de proservação dos pacientes com dentes decíduos traumatizados que procuraram atendimento na Clínica de Odontopediatria da UFSC, em um período de 50 meses. Foram analisadas 78 fichas de traumatismo de crianças atendidas de agosto de 1998 a maio de 2002, totalizando 141 dentes decíduos traumatizados. No primeiro atendimento, a mobilidade é a seqüela mais comum (50%), seguida da alteração de cor da coroa (21,3%) e da obliteração pulpar (10,7%). Nas consultas de proservação, a reabsorção radicular por substituição foi diagnosticada em 20% dos casos e outras seqüelas como a reabsorção patológica inflamatória (6%) e a reabsorção interna (2%), associadas ou não ao aparecimento de fístula (2%), foram diagnosticadas, na maioria, após 9 meses do trauma. Através do teste estatístico qui-quadrado (χ2 = 0,50; p < 0,05), pode-se observar que o tipo de trauma e a idade da criança no momento do trauma não têm relação com desenvolvimento de seqüelas graves (reabsorções radiculares patológicas). O período entre 46 dias e 12 meses do trauma foi estatisticamente significante em relação ao diagnóstico de seqüelas graves (levam a intervenção endodôntica) segundo o teste de proporção (0,05).
Conclui-se que o diagnóstico de reabsorções radiculares inflamatórias e por substituição, que levam a perda precoce dos dentes decíduos, são freqüentes e que o intervalo onde estes diagnósticos são mais freqüentemente obtidos está entre 46 dias e 12 meses do trauma, durante as consultas de proservação.
 Ia093
Selantes de fóssulas e fissuras – uso e técnicas de aplicação preferidas por odontopediatras de Minas Gerais
CAMPOS, M. I. C.*, RIBEIRO, R. A.
Odontologia Social e Infantil - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. E-mail: clinin@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi investigar as técnicas de aplicação de selantes de fóssulas e fissuras preferidas pelos odontopediatras de Minas Gerais. Foi encaminhado aos 586 especialistas registrados no CRO-MG um questionário fechado que incluiu perguntas sobre critério de seleção dos dentes, métodos de avaliação e técnicas preferidas na utilização dos selantes. Foram devolvidos 160 questionários que representaram 27,3% do total encaminhado. Os resultados mostraram que 85,62% dos entrevistados selariam dentes livres de cárie, enquanto 40,62% selariam superfícies dentárias com lesão de cárie incipiente. O selante branco (38,7%) e fluoretado (62,5%) foram os materiais preferidos, sendo que o cimento de ionômero de vidro foi indicado por 57,5% para uso em dentes em erupção. Quanto ao método de polimerização, 91,87% preferem os selantes fotopolimerizáveis, enquanto 35% utilizam os autopolimerizáveis quando se trata do CIV. Em relação ao isolamento do campo operatório, a técnica com rolos de algodão é a preferida por 85% dos entrevistados. Para limpeza prévia das fóssulas e fissuras, pedra-pomes com escova de Robson é utilizada por 78,75% dos profissionais, enquanto o preparo da superfície por brocas não é efetuado por 70%. Para a avaliação dos selantes, 76,25% preferem o exame radiográfico após 6 meses da aplicação.
Concluímos que a pesquisa demonstrou enorme variação tanto nos critérios de seleção quanto nas formas de aplicação, sugerindo a necessidade de um protocolo para indicação e aplicação de selantes com o intuito de aumentar o sucesso na clínica diária.
 Ia094
A doença cárie como preditor de cárie nos dentes decíduos e permanentes
PEREIRA, H. P.*, ALVES, N. C. M., RIFF, G. R., MAGALHÃES, E. B., COSTA, M. E. P. R., CHARLIER, S. C., FERREIRA, F. T. S. C., NEVES, M. L. A.
CEPAC - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: lejano@ig.com.br
Vários sinais têm sido diagnosticados como preditores de cárie nos dentes decíduos e permanentes. Este trabalho visa relacionar a doença cárie nos dentes anteriores decíduos como preditora de cárie nos molares decíduos bem como a presença da doença nos molares decíduos como preditora de cárie nos primeiros  molares permanentes. Foram examinados 125 pacientes com idades entre 2 e 10 anos (média = 4,7), de ambos os sexos, atendidos na Clínica de Odontopediatria da Universidade Gama Filho, onde se anotou o CPOD, ceo, presença de mancha branca ativa e cárie de acometimento precoce. Não houve relação significante entre a presença de mancha branca ativa nos dentes anteriores e posteriores decíduos e cárie nos molares decíduos e permanentes. 73,1% das crianças que apresentavam lesão cariosa nos molares decíduos possuíam cárie nos dentes anteriores decíduos (2 = 28,4; p = 0,00), enquanto que 86,4% das que apresentavam cárie nos molares permanentes já possuíam a doença nos molares decíduos (2 = 8,25; p = 0,004). Não houve relação significativa entre dentes anteriores decíduos obturados e cárie nos dentes decíduos posteriores (p = 0,105); já entre restaurações em molares decíduos e cárie em molares permanentes pôde-se observar uma relação significante (p = 0,09). Quando considerou-se dentes restaurados e cariados como doentes, observou-se uma relação significante entre doença nos dentes anteriores e cárie nos posteriores decíduos (p = 0,000).
A presença da doença cárie nos dentes decíduos é um forte preditor de doença nos dentes permanentes, ficando clara a importância do tratamento precoce da lesão.
 Ia095
Avaliação da forma de abordagem do tema saúde bucal pela produção bibliográfica da área médica
ARAÚJO, M. V. F.*, PAIVA, S. M.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: mvfaraujo@hotmail.com
A atuação conjunta do médico pediatra e do odontopediatra é fundamental para o acompanhamento global da saúde da criança. O objetivo deste estudo foi buscar na literatura médica temas concernentes à saúde bucal, bem como as características deste material. Foram pesquisados 38 livros e 14 periódicos de Pediatria das Bibliotecas da Faculdade de Medicina da UFMG e da Faculdade de Ciências Médicas de MG, além de 15 Anais do acervo da FM-UFMG e da Associação Mineira de Pediatria. Para os livros foram considerados os últimos 20 anos de publicação e para os periódicos os últimos 7. Analisou-se o espaço dedicado ao tema, a formação acadêmica dos autores e os conteúdos abordados. Dos livros com citações sobre Odontologia 68,2% continham, no máximo, 1% de seu conteúdo dedicado a este tema. Quanto à formação dos autores dos capítulos dedicados à saúde bucal, 92,5% são médicos e 7,5% dentistas. Erupção dentária e características da boca foram os conteúdos com maior índice de abordagem. Do material que continha citações, 58% representou parte de capítulo e 42% capítulo específico. Com relação aos periódicos, 0,11% (88 páginas em 80.608) continham citações odontológicas; os temas mais abordados foram cárie e patologias bucais. De um total de 20 autores, 75% são dentistas, 20% são médicos e 5% psicólogos. Quanto aos Anais, 0,64% (14 páginas em 2.189) continham citações odontológicas, todos os autores destas citações são dentistas e os temas de maior destaque foram Saúde Pública e Traumatologia.
Conclui-se que a literatura médica pediátrica dedica pequeno espaço aos conteúdos ligados à saúde bucal, evidenciando a necessidade de uma maior interação entre médicos pediatras e odontopediatras. (Apoio: PIBIC/CNPq.)
 Ia096
Influência do enxágüe e expectoração pós-escovação na dose de flúor obtida através do uso de dentifrícios fluoretados
ARAÚJO, D. C.*, OLIVEIRA, M. J. L., PAIVA, S. M., MARTINS, L. H. P. M., LIMA, Y. B. O., CURY, J. A.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: dani_ca80@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar a dose e a quantidade de flúor ingerido por crianças através do uso de dentifrício infantil (com sabor especial) e convencional e o fato da criança ter feito ou não o enxágüe e a expectoração pós-escovação. Realizaram-se seis escovações (três com dentifrício convencional e três com infantil) e coletas dos seus resíduos, em 42 crianças de 20 a 30 meses de idade, residentes em Belo Horizonte - MG (COEP/UFMG nº 185/01). A quantidade de flúor ingerido e a dose a que as crianças estavam expostas foram detectadas após análises laboratoriais dos resíduos coletados e dentifrícios usados. Pelo princípio da diferença foi obtida a quantidade ingerida. Resultados estatisticamente significativos foram aqueles  a 5%. Foi observado durante as escovações que 64,3% das crianças não realizaram a expectoração e o enxágüe pós-escovação. Quando comparada a dose com o fato da criança ter feito o enxágüe ou não, nenhuma diferença significante foi encontrada (p 0,05), independentemente do tipo de dentifrício utilizado. Quando foi usado o dentifrício infantil, as crianças que não expectoraram estavam expostas a uma dose superior às que expectoraram (p = 0,032), o mesmo não foi observado com o uso do dentifrício convencional (p = 0,081).
Conclui-se que o sabor especial do dentifrício infantil pode levar as crianças a uma maior aceitação do mesmo, influenciando na quantidade ingerida e expectorada, tornando essencial a adoção de métodos educativos por parte dos fabricantes de dentifrícios e profissionais da Saúde visando a redução da ingestão de flúor. (Apoio: CNPq.)
 Ia097
União entre uma resina composta e dentina de dentes decíduos abrasionada a ar associada ou não a agentes condicionantes
LEITE, F. R. M.*, CAPOTE, T. S. O., ZUANON, A. C. C.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: butchaca@bol.com.br
Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência ao cisalhamento de uma resina composta (Z100) sobre a superfície dentinária de dentes decíduos após abrasão a ar associada ou não ao condicionamento ácido (Scotchbond Multi-Purpose) ou “primer” autocondicionante (Clearfil SE Bond). Vinte e cinco molares decíduos tiveram sua superfície oclusal removida e foram incluídos em cilindros com resina acrílica de ativação química. A superfície dentinária foi polida com lixas. Os dentes foram divididos em 5 grupos (5 em cada) tratados por: abrasão + adesivo Scotchbond MP (G1); condicionamento ácido + adesivo Scotchbond MP (G2); adesivo Clearfil SE Bond (G3); abrasão a ar + condicionamento ácido + adesivo Scotchbond MP (G4); abrasão a ar + adesivo Clearfil SE Bond (G5). Esses troquéis foram adaptados a uma matriz com 2 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento preenchida com resina composta. Os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de cisalhamento. As médias de resistência foram identificadas ao nível de 5% de significância e a seguinte desigualdade foi obtida (G1 = G4) < (G2 = G3 = G5).
Desse modo, pode-se concluir que não houve diferenças nas forças de adesão entre o sistema Scotchbond Multi-Purpose e Clearfil SE Bond quando aplicados sobre a dentina não abrasionada. Após utilização da abrasão à ar, a adesão utilizando agentes condicionantes de quinta geração foi reduzida além de não serem encontradas diferenças estatisticamente significantes que justificassem o condicionamento ácido fosfórico após o abrasionamento a ar. (Apoio: CNPq/PIBIC.)
 Ia098
Avaliação da rugosidade de resinas compostas diretas e indiretas
AMARAL, R.*, COELHO, A. F., VALANDRO, L. F., LEITE, F., MELO, R. M., LIMA, C. F., TAKAHASHI, F. E.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: reginaspfc@bol.com.br
A proposta deste estudo foi investigar a rugosidade superficial de resinas compostas indicadas para restaurações diretas e indiretas. As seguintes resinas foram avaliadas: grupo 1 (TETR) - Tetric Ceram (Vivadent); grupo 2 (PYR) - Pyramid (Bisco); grupo 3 (ESTH) - Esthet X (Dentsply); grupo 4 (ZETA) - Vita Zeta LC (VITA); grupo 5 (LAB) - ResinLab (VITA). As resinas dos grupos 1, 2 e 3 são indicadas para restaurações diretas e as dos grupos 4 e 5 para restaurações indiretas. Para tanto, foram confeccionados cinco (n = 5) corpos-de-prova (cp) em forma de discos com dimensões de 5 mm x 2 mm para cada grupo. As resinas foram condensadas em duas camadas, sendo polimerizadas por 40 s cada. Após, os cp foram armazenados por 24 h em água destilada (37ºC) e polidas em politriz com lixas # 320, 400 e 600 e com disco de feltro. Para cada cp foram feitos 6 verificações de rugosidade Ra (Mitutoyo SJ-201P), as três primeiras paralelas entre si e as outras três paralelas entre si e perpendiculares às três primeiras, obtendo-se a média destes seis valores. Cada grupo apresentou 5 médias, considerando os cinco cp. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%). Os grupos 2 (0,25ab), 3 (0,24ab), 4 (0,17b) e 5 (0,13b) apresentaram valores semelhantes entre si. Os grupos 4 e 5 foram semelhantes entre si, apresentando menores valores médios de rugosidade quando comparado ao grupo 1 (0,39a).
As resinas indiretas apresentaram rugosidade semelhante às resinas diretas, exceto em relação à resina Tetric Ceram.
 Ia099
Estudo da resistência ao cisalhamento entre duas ligas metálicas de Co-Cr e revestimento estético cerâmico
PRETTI, M.*, HILGERT, E., BOTTINO, M. A., JÓIAS, R. M., AVELAR, R. P., BRANCACCIO, J. D.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: marianapretti@yahoo.com.br 
Baseados na importância da integridade da interface metal-cerâmica, este trabalho tem como objetivo avaliar a resistência ao cisalhamento desta união em função de duas ligas de Co-Cr (Wirobond C, Bego; Remanium 2000, Dentaurum) combinadas com a cerâmica Omega 900 (Vita Zahnfabrik). Foram confeccionados 22 enceramentos com formato cilíndrico, com 4 mm de altura por 4 mm de diâmetro, padronizados através de uma matriz metálica. Estes foram divididos em dois grupos e, pela técnica da cera perdida, foram obtidas fundições com as duas ligas estudadas. A aplicação da cerâmica foi realizada sobre a parte superior da superfície metálica, padronizada com o auxílio de uma matriz de teflon (4 mm de altura x 4 mm de diâmetro). Os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de resistência ao cisalhamento em máquina de ensaios universal (EMIC), e velocidade constante de 0,5 mm/min. Os testes foram realizados com o auxílio de um dispositivo cilíndrico, composto por duas partes, onde na externa se alojava a porção metálica do corpo-de-prova, e na interna, sobre a qual era aplicada a força para ruptura, se alojava a cerâmica. Foram observadas médias de resistência ao cisalhamento de 48,39 17,72 MPa para a liga Wirobond C, e 55,96 17,19 MPa para a Remanium 2000. Os dados foram submetidos ao teste de análise de variância (ANOVA), e não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos estudados.
Desta forma, com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que as duas ligas utilizadas apresentam comportamento semelhante quando submetidas a forças de cisalhamento.
 Ia100
Avaliação do potencial anticariogênico e remineralizador de diferentes materiais restauradores fluoretados
SOUZA, R. O. A.*, PESSOA, C. N., VALENÇA, A. M. G., SOARES FILHO, P. J.
Clínica e Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: roas2000@bol.com.br
Este trabalho se propôs a avaliar o efeito anticariogênico e remineralizador dos materiais restauradores: Vitremer, Compoglass, Ketac-Molar e TPH (controle). Confeccionaram-se restaurações padronizadas em 45 blocos de esmalte bovino, bem como lesão de cárie artificial em outros 45 espécimes, sendo estes últimos divididos em duas metades, onde uma delas não participou da ciclagem (segmento controle) e a outra foi justaposta às restaurações (segmento experimental), sendo este conjunto submetido à ciclagem de pH, e removido 1/3 dos espécimes nos intervalos de 7, 14 e 28 dias. Analisou-se macroscopicamente a permanência ou não das lesões artificiais e a ocorrência ou não de cárie adjacente às restaurações, sendo os dados submetidos ao teste do qui-quadrado e exato de Fisher (p < 0,05). Posteriormente, avaliou-se em microscopia de luz polarizada, as alterações das lesões de cárie, sendo os achados submetidos ao teste de Wilcoxon (p < 0,05). O efeito cariostático do Ketac-Molar foi superior ao observado para os demais materiais, nos períodos de 7 e 14 dias de ciclagem (p < 0,05), apresentando também o maior potencial remineralizador. Não foi encontrada diferença no comportamento anticariogênico de cada material restaurador nos três intervalos de avaliação (p > 0,05). Verificou-se diferença significante (p < 0,05) entre a profundidade das lesões de cárie submetidas ao contato com as restaurações de Ketac-Molar e Compoglass.
Concluiu-se que o Ketac-Molar apresentou um potencial anticariogênico e remineralizador superior aos demais materiais estudados. (Apoio: CNPq – Processo 478449/01-1.)
 Ia101
Análise da microinfiltração marginal de três sistemas adesivos em cavidades classe II com margem em cemento
MARINI, A.*, VIEIRA, S., MAZUR, R. F., RACHED, R. N., SILVA, A. P. C.
PONTIFICÍA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: allynemarini@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a microinfiltração marginal de três sistemas adesivos de gerações diferentes. Foram utilizados 15 terceiros molares hígidos com ausência de trincas e defeitos estruturais, os quais receberam preparos de cavidades clases II tipo “slot” nas faces M e D, com término cervical em cemento, nas seguintes dimensões padronizadas: O-C de 6,0 mm, V-L de 3,0 mm e parede gengival de 2,5 mm. Os sistemas adesivos utilizados foram One-Up Bond F -  Tokuyama (OU), Scotchbond Multi-Uso - 3M (SBMP) e Single Bond - 3M (SB) e restauradas com resina composta Z100 (3M). As amostras foram submetidas a termociclagem com banhos de 30 segundos em temperatura de 5  2C e 55  2C, num total de 500 ciclos. Subseqüentemente, as amostras foram submetidas à infiltração do corante nitrato de prata, posteriormente seccionadas e analisadas com lupa estereoscópica para a medição em escores da microinfiltração. A análise estatística foi conduzida por teste de Kruskal-Wallis a 5%.
Concluiu-se que o sistema adesivo autocondicionante One Up Bond F apresentou maior grau de infiltração marginal do que Scotchbond Multi-Uso e Single Bond (p 0,05). Entre os sistemas de uma etapa e de três etapas não houve diferença estatisticamente significante.
 Ia102
Resistência adesiva em dentina bovina do ionômero resinoso e do compômero diante de diferentes tratamentos da superfície
BATISTA, M. D. E.*, PESSOA, C. N., VALENÇA, A. M. G., MENDES, A. C. R., NASCIMENTO, A. B. L.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: monique.batista@bol.com.br
Este trabalho objetivou comparar, in vitro, a resistência adesiva por cisalhamento do ionômero resinoso Vitremer e do compômero Compoglass à dentina bovina, diante de diferentes tratamentos da superfície. Foram utilizados 60 incisivos bovinos, os quais tiveram suas superfícies vestibulares aplainadas e em seguida presos pelas suas raízes até o colo, com gesso, em tubos de PVC, dispondo-se a superfície dentinária exposta verticalmente à base do anel. Os espécimes foram aleatoriamente divididos em 6 grupos (n = 10), sendo os seguintes os tratamentos executados: Vitremer e Compoglass sem condicionamento ácido (VitSA - ComSA), Vitremer e Compoglass associado ao condicionamento com ácido fosfórico a 37% (VitCA – ComCA) e Vitremer e Compoglass precedido da aplicação do sistema autocondicionante Clear Fill Se Bond (VitCF – ComCF), de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, confeccionou-se um cilindro de resina mediante a utilização de arruela de borracha com orifício central de 4 mm. A descolagem foi realizada em máquina Kratos, com velocidade de 1,0 mm/min, sendo os resultados submetidos à análise estatística pelo teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). Os resultados (MPa), expressos em valor mediano, foram: VitSA - 2,80; VitCA - 4,0; VitCF - 6,26; ComSA - 2,52; ComCA - 2,09; ComCF - 5,06.
Conclui-se que, nas condições experimentais do estudo, a utilização do sistema autocondicionante Clearfil SE Bond proporcionou ao ionômero resinoso e ao compômero uma resistência adesiva superior quando comparado aos demais tratamentos da superfície dentinária avaliados nesta pesquisa.
 Ia103
Efeito do peróxido de carbamida a 37% fotoativado por luz visível ou LED na microdureza do esmalte
BACCI, A. C. L.*, RODRIGUES, J. A., BASTING, R. T.
FACULDADES DA FUNDAÇÃO HERMÍNIO HOMETTO. E-mail: aclbacci@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a microdureza do esmalte dental humano submetido a um agente clareador de consultório contendo peróxido de carbamida a 37% (Magic Bleaching 37%/Vigodent (MB)), fotoativado por luz visível (Demetron/Degussa (FOTO)) ou por diodos emissores de luz (Ultraled/Dabi Atlante (LED)). Sessenta fragmentos de esmalte embutidos e planificados foram aleatoriamente divididos entre os grupos (n = 12): MB; MB + FOTO; MB + LED; placebo (gel de carbopol  +  glicerina (PLA)); controle (C). Durante 4 semanas, os fragmentos foram mantidos em saliva artificial a 37ºC. Semanalmente, foram retirados do meio de armazenagem, secos, submetidos às aplicações por 40 minutos, lavados e retornados para a saliva artificial. Para os grupos MB + FOTO e MB + LED, houve a fotoativação do clareador nos tempos 15 e 30 minutos pelos respectivos aparelhos, por 40 segundos para cada fragmento. O grupo C não recebeu qualquer tipo de tratamento. Ensaios de microdureza foram realizados com penetrador Knoop e carga de 25 gramas. A análise de variância, seguida do teste de Tukey, mostrou diferença significativa para o grupo placebo (MB = 339,85 a; MB + FOTO = 330,91a; MB + LED = 357,68 a; PLA = 79,15b; C = 337,53 a). 
O agente placebo pode levar a menores valores de microdureza do esmalte, mesmo na presença de saliva artificial. Independentemente do método de fotoativação e na presença de saliva artificial, a propriedade de microdureza do esmalte apresentou as mesmas características para os grupos experimentais. (Apoio: FAPESP – 02/12013-5.)

 Ia104
Estudo comparativo dos fotopolimerizadores de luz halógena versus LED na microdureza das resinas compostas
ANTUNES, M. J. S.*, TORRES, C. R. G., CRUZ, D. B., ARAÚJO, M. A. M., ANIDO, A. A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: mjsantunes@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tipo de fotopolimerizador na microdureza da resina composta. Para a confecção dos espécimes foi utilizada uma matriz de aço com perfurações padronizadas e um tempo de fotoativação de 40 s. A resina A110 (3M) e Z250 (3M) foram inseridas em incremento único e polimerizadas utilizando aparelhos convencionais [XL3000 - 3M a 550 mW/cm2 (XL) e Jetlite 4000 - JMorita a 1200 mW/cm2 (JL)] ou LEDs [Oplight LD - Gnatus (OL) e Light 3000 - Clean Line (LI)], resultando nos seguintes grupos (n = 10): A1- A110 + XL; A2- A110 + JL ciclo constante; A3- A110 + JL ciclo modulado; A4- A110 + OL; A5- A110 + LI; Z1- Z250 + XL; Z2- Z250 + JL ciclo constante; Z3- Z250 + JL ciclo modulado; Z4- Z250 + OL; Z5- Z250 + LI. A dureza Vickers da superfície foi avaliada com um microdurômetro (FM-700, Future-Tech), aplicando-se uma carga de 50 g por 10 s. Os testes de ANOVA e Tukey ( = 5%) foram utilizados para cada tipo de resina, obtendo-se valores de p = 0,00, para ambos os materiais. As médias (DP) para a A110 foram: A5: 25,7 (1,7)a; A4: 31,3 (0,9)b; A1: 36,7 (1,6)c; A3: 38,0 (1,9)c; A2: 38,5 ( 1,9)c. Para a Z250: Z5: 43,2 ( 5,9)a; Z4: 61,2 (2,4)b; Z1: 67,3 (1,2)c; Z2: 71,4 (3,3)ce; Z3: 75,4 (2,0)de. Os grupos acompanhados das mesmas letras não apresentam diferenças significantes.
Concluímos que para ambas resinas, os aparelhos LEDs resultaram em menores valores de dureza que os convencionais. Para a A110, as variações na intensidade de luz entre XL e JL não resultaram em diferenças na dureza. Para a Z250, o JL em ciclo modulado resultou numa maior dureza que o XL.
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Avaliação da influência dos métodos de acabamento superficial na alteração de cor da resina acrílica
BRIGAGÃO, V. C.*, REGO, M. R. M., SANTIAGO, L. C.
Prótese - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: vinicius.brigagao@ig.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a influência de seis técnicas de acabamento superficial da resina acrílica autopolimerizável, na alteração de cor causada pelos corantes presentes na dieta e pela clorexidina. Foram confeccionados 61 discos de resina acrílica, com 3 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura e cor 62, divididos em 6 grupos de 10 discos cada, de acordo com os seguintes métodos de acabamento superficial: disco Soflex + vaselina (gr.1), torno + pedra-pomes + branco de Espanha (gr.2), cola instantânea Superbonder (gr.3), Glase Brill (gr.4), verniz Extoral (gr.5) e verniz Sterngold (gr.6). O disco restante foi usado como controle. Seis discos foram fixados na base da prótese de 10 pacientes portadores de prótese total, em cavidades confeccionadas, sendo um disco de cada grupo. Os sujeitos da pesquisa foram orientados a bochechar solução de clorexidina a 0,12%, 2 X ao dia, por uma semana e a manter seus hábitos alimentares e de higiene. Após o período de um mês, 4 examinadores calibrados, usando o disco controle, avaliaram as alterações de cor, a partir do escore: 0- nenhuma alteração, 1- alteração pequena, 2- alteração moderada e 3- alteração intensa. Os dados obtidos foram submetidos aos testes Kruskal-Wallis e Dunn e foi verificada diferença estatisticamente significante (p < 0,05) entre os grupos: 1 versus 6, 2 versus 6 e 4 versus 6.
Assim, concluímos que os métodos de acabamento superficial Soflex + vaselina, Glase Bril e torno + pedra-pomes + branco de Espanha, propiciaram menor alteração de cor quando comparados com o Verniz Stergold e que não houve diferença entre os outros grupos.
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Tenacidade à fratura de porcelanas odontológicas
OKADA, C. Y.*, SANTOS, A. L., BERMEJO, P. R., YOSHIMURA, H. N., CESAR, P. F., MIRANDA JÚNIOR, W. G., BRAGA, R. R.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: cris_yuriyu@hotmail.com
O objetivo desse estudo foi avaliar a tenacidade à fratura (KIc) de quatro porcelanas odontológicas por meio de dois testes. Foram testadas duas porcelanas de alta fusão (A e B, Dentsply/Ceramco tipo I e tipo II, respectivamente) e duas de baixa fusão (C, Dentsply/Ceramco, e D, Ivoclar/d.Sign), todas possuindo composição de matriz vítrea e fase cristalina de leucita. Os testes realizados foram: 1) método da fratura por indentação (“indentation fracture” - IF) e 2) método “single edge precracked beam” (SEPB). Corpos-de-prova de  3 x 4 x 20 mm3 foram confeccionados utilizando-se moldes de aço e seguindo-se o ciclo de cocção recomendado pelos fabricantes. Os dados foram analisados por meio da análise de variância e teste de Tukey com nível global de significância de 5%. 
Com base nos resultados, foi possível concluir que, para todos os materiais, as médias obtidas no teste SEPB foram significativamente maiores do que as médias obtidas no teste IF. Em ambos os testes, as porcelanas A e B tiveram tenacidade significativamente maior que as das porcelanas C e D. No teste IF, a média de KIc da porcelana D foi significativamente maior que a da porcelana C, sendo que no teste SEPB esses dois materiais apresentaram médias semelhantes.
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Avaliação da resistência à remoção de dentes artificiais de bases de resinas acrílicas termicamente ativadas
SAAVEDRA, G. S. F. A.*, NEISSER, M. P., SINHORETI, M. A. C., SANTOS, E. M. D.
Materiais Dentários e Protese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: saavedra@fosjc.unesp.br
A falha de união entre a base da prótese total de resina acrílica e dentes de resina representam um problema significante. Este estudo teve como objetivo avaliar, por ensaio de resistência à compressão não-axial (resistência transversa), a união de bases confeccionadas com resinas acrílicas ativadas termicamente Clássico (C) e Triplex Hot (T) a dentes artificiais de resina acrílica Vitapan (Vp) e Vivadent (Vv), asperizados (S) ou não (N). Foram confeccionados 40 corpos-de-prova divididos em oito grupos de cinco elementos, inter-relacionando as três variáveis: tipo de dente (Vv, Vp), tipo de resina (C, T) e tipo de tratamento superficial (S, N). O ensaio mecânico foi realizado em máquina de ensaio universal (EMIC-DL-2000), com velocidade de 0,5 mm/minuto. Os valores obtidos (em kgf), G1- Vp/C/S = 14,21 (1,07), G2- Vp/T/S = 15,68 (1,09), G3- Vp/C/N = 14,63 (3,51), G4- Vp/T/N = 15,93 (0,82), G-5 Vv/C/S = 13,67 (0,73), G-6 Vv/T/S = 14,99 (1,35), G7- Vv/C/N = 13,37 (1,95) e G8- Vv/T/N = 15,94 (2,79), foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey (5%). Houve diferença estatisticamente significativa apenas entre os grupos G7 e G8.
Com base no ensaio mecânico aplicado e nos resultados obtidos concluiu-se: 1- não houve diferença estatística para o dente Vp em todas as condições ensaiadas; 2- para o dente Vv não asperizado os valores foram estatisticamente superiores quando foi utilizada resina T; 3- o tratamento de superfície não modificou significativamente os resultados. (Apoio financeiro: FAPESP - processo n 02/00624-0.)
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Reação do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongo ao Carisolv – estudo morfológico
BERTO, P. M.*, MELO, C. S. A., RICKLI, A. C., BEZERRA, A. C. B., TOLEDO, O. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. E-mail: pmberto@ig.com.br
Com o objetivo de avaliar a reação do tecido subcutâneo do camundongo ao Carisolv, foram utilizados 18 animais isogênicos (Baily strain BALB/c) fêmeas com idade compreendida entre 30 e 40 dias e peso aproximado de 20 g. Após anestesia por injeção peritoneal, os animais sofreram tricotomia, incisão dorsal nos lados direito e esquerdo e implante subcutâneo de tubos de polietileno com 5 mm de comprimento e 1 mm de diâmetro, preenchidos com esponja de fibrina embebida com Carisolv (lado direito) e sem embebição (lado esquerdo). Decorridos 7, 15 e 30 dias de pós-operatório, seis animais por período de tempo foram sacrificados (6 lados tratados e 6 controles). As áreas de estudo removidas foram processadas e coradas por hematoxilina-eosina para análise microscópica. Os resultados exibiram, na área circunjacente à extremidade dos tubos, um padrão reacional semelhante nos grupos tratado e controle. Aos 7 dias foi observado material necrótico circundado por uma camada de tecido conjuntivo fibroso, com espessura e densidade variáveis. Externamente a esta camada, foi visto um infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear, com áreas de polimorfonucleares. Nos períodos mais longos, o aspecto fibroso esteve sempre presente e o infiltrado inflamatório apresentou-se menos intenso. 
Conclui-se que houve uma tendência para o encapsulamento fibroso em ambos os grupos, o que pode ser interpretado como presença de materiais que podem ser bem tolerados pelo organismo. (Apoio financeiro: FINATEC.)
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Resistência à flexão de resinas compostas variando a fonte de fotopolimerização
COELHO, A. F.*, BARBOSA, S., LEITE, F., VALANDRO, L. F., AMARAL, R., MALLMANN, A., TAKAHASHI, F. E.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: mandafc@zipmail.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a resistência à flexão das resinas compostas Filtek Z250 (3M/ESPE) e Esthet X (Dentsply), após a polimerização com diferentes fontes: fotopolimerizador de luz halógena convencional (XL 3000, 3M/ESPE - 500 mW/cm2), LED de baixa potência (DMC - 180mw/cm2) e LED de alta potência (Ultra-Lume LED 2, Ultradent - 400 mW/cm2). Foram confeccionados 60 corpos-de-prova, utilizando uma matriz metálica com dimensões de 2 mm x 1 mm x 10 mm. As resinas foram inseridas na matriz em porção única, e cada extremidade da matriz foi coberta com uma tira de poliéster e uma placa de vidro de 1,2 mm, assegurando uma superfície plana. Os corpos-de-prova foram divididos em 6 grupos (n = 10), fotopolimerizados por 40 s, variando-se a fonte de luz: G1 - Z250 + XL; G2 - Z250 + DMC; G3 - Z250 + Ultra; G4 - Esth + XL; G5 - Esth + DMC; G6 - Esth + Ultra. Após 24 h em água destilada a 37C, os cp foram medidos com paquímetros digitais e submetidos ao teste de flexão em três pontos (distância dos apoios: 6 mm). Os ensaios foram realizados em máquina de ensaio universal a 1 mm/min. Os dados obtidos (MPa) foram submetidos à análise de variância ‘Two-way” e teste de Tukey (5%). As médias para cada grupo foram: G1 (117,97); G2 (105,67); G3 (113,44); G4 (114,74); G5 (83,43); G6 (105,53). Não foi observada nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos.
A resistência à flexão das resinas compostas usando fontes empregadas foi semelhante.
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Avaliação da solubilidade de oito cimentos temporários
GOLDEMBERG, D. C.*, ROLLO, P. A., REGO, M. R. M., SANTIAGO, L. C.
Prótese e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: cohen@ufrj.br
O objetivo desse estudo foi comparar a solubilidade dos cimentos temporários Rely X Temp (gr.1), Provy New (gr.2), Freegenol (gr.3) Temp Bond NE (gr.4), Temp-Bond (gr.5), Provicol (gr.6), Provitemp (gr.7) e Hydro C (gr.8). Oitenta discos de 15 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura foram confeccionados, sendo 10 de cada cimento, a partir de uma matriz de silicone extraduro. Vinte e quatro horas após a confecção dos corpos-de-prova, estes foram pesados em uma balança digital a 0,001 g de precisão para obtenção do peso inicial pré-imersão (PI). Os corpos-de-prova foram então imersos por 7 dias em água destilada, que foi trocada diariamente para evitar a contaminação do meio com produtos da solubilização. Após esse período, os corpos-de-prova foram secos com papel absorvente e mantidos por 24 horas em um dessecador para a desidratação total dos mesmos. Os corpos-de-prova foram novamente pesados para obtenção do peso final pós-imersão (PF). A porcentagem de peso perdido foi calculada a partir da fórmula: 100(PI-PF)/PI. Os valores médios obtidos foram: 0,312 g (gr.1); 1,037 g (gr.2); 0,547 g (gr.3); 0,036 g (gr.4); 0,969 g (gr.5); 0,749 g (gr.6); 2,378 g (gr.7) e 3,294 g (gr.8). Os dados foram submetidos aos testes ANOVA e Tukey, com diferença estatisticamente significante (p < 0,05) entre todos os grupos, com exceção de: 3 versus 6, 3 versus 1, 4 versus 1, 6 versus 2, 6 versus 5 e 2 versus 5.
Assim, concluímos que o Temp Bond NE apresentou os melhores resultados quando comparado aos outros cimentos, com exceção do Rely X Temp e que o Hydro C apresentou o pior resultado em relação à solubilidade.
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Avaliação da resistência de união de diferentes sistemas adesivos à dentina de dentes decíduos e permanentes
SOARES, F. Z. M.*, ROCHA, R. O., RAGGIO, D. P., CARDOSO, P. E. C.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: fzovico@ajato.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união à dentina de dentes decíduos e permanentes, através do teste de microtração, usando três sistemas adesivos diferentes, sendo um com “primer” autocondicionante (Clearfil SE Bond/Kuraray Medical Inc.), um sistema autocondicionante (One Up Bond F/Tokuyama), e um de frasco único (Single Bond, 3M/ESPE). A superfície dentinária de vinte molares decíduos e de vinte molares permanentes foi exposta com disco diamantado e abrasionada com lixa d’água de granulação 600. Blocos de resina composta (Z100, 3M/ESPE) foram construídos após a aplicação dos sistemas adesivos, utilizados seguindo as instruções dos respectivos fabricantes. Após 24 horas de armazenamento em água destilada a 37ºC, os espécimes foram seccionados longitudinalmente nos eixos x e y, obtendo-se corpos-de-prova (cps) em forma de palito com área de união de aproximadamente 0,4 mm2. Os cps foram levados à máquina de ensaios com velocidade de 1 mm/min, até o momento da fratura. Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey (p < 0,05). As médias para dentina decídua/permanente em MPa foram: Clearfil SE Bond 60,0a,b/61,4a,b; One Up Bond F 54,5b/53,3b e Single Bond 70,1a/64,9a, onde letras diferentes indicam diferença estatística significante.
Com base nos resultados conclui-se que o substrato (dentina permanente/decídua) não influenciou a resistência de união dos sistemas avaliados, sendo o desempenho do adesivo Single Bond semelhante a do Clearfil SE Bond e superior em relação ao One Up Bond F.
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Avaliação da resistência à compressão de dentes restaurados com incrustações cerâmicas e dois cimentos resinosos
MACHADO, L. S. S., ROCHA, P. V. B., PESSÔA, C. P.*, SOUSA, C. C., MENDES, V., SANTOS, F. A. P. D., LIMA, H. R.
Saúde - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. E-mail: milllapp@terra.com.br
Este trabalho propôs-se a avaliar a resistência à compressão de dentes com incrustações cerâmicas quando diferentes tipos de cimentos resinosos foram usados. Foram utilizados pré-molares superiores humanos hígidos extraídos por razões ortodônticas, de acordo com o consentimento por escrito dos pacientes. Os dentes foram mantidos à temperatura ambiente em 100% de umidade. Os espécimes foram divididos em 4 grupos, com 10 dentes cada, sendo: G1 - dentes hígidos; os outros foram preparados com restaurações intracoronárias tipo MOD, onde G2 foi composto por dentes apenas preparados, G3 - dentes restaurados com “inlay” de cerâmica Noritake e cimentados com Enforce e G4 - dentes restaurados com Noritake e cimentados com Rely-X. Os resultados para os grupos G1, G2, G3 e G4 foram 136,6 kgf, 60,75 kgf, 97,61 kgf e 88,44 kgf, respectivamente, quando submetidos à máquina de ensaio universal EMIC DL 2000.
De acordo com os resultados e a análise estatística (ANOVA e Mann-Whitney) os autores concluíram que os dentes restaurados com “inlays” de cerâmica (Enforce - G3 e Rely-X - G4) tiveram um aumento na resistência à fratura quando comparados aos dentes apenas preparados (G2). O grupo G4 (cerâmica e Rely-X) apresentou redução da resistência à fratura quando comparados aos dentes hígidos G1 e aos dentes restaurados com “inlays” de cerâmicas Enforce (G3); dentes hígidos tiveram os melhores resultados e os dentes preparados, os piores.
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Correlação entre a proporção largura/altura de dentes anteriores superiores em caucasianos
MENEZES, L. F.*, DUARTE, S., LORENZON, A. P., OLIVEIRA JUNIOR, O. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: lau.menezes@zipmail.com.br
O objetivo desse estudo foi investigar a existência de correlação entre a largura e altura para os três grupos de dentes anteriores superiores permanentes, bem como sua relação com o sexo. Alunos cursando o segundo ano da Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP foram selecionados de acordo com (1) presença de tecido periodontal saudável, sem evidência de alterações teciduais; (2) presença de todos os dentes anteriores; (3) ausência de historia prévia de cirurgia periodontal, tratamento ortodôntico, desgaste incisal acentuado e restaurações nos dentes anteriores. O sexo foi anotado e fotografias em slide (Ektachrome, Kodak Co.) com proporção 1:1 realizadas para todos os participantes. Em seguida uma moldagem com hidrocolóide irreversível (Orthoprint, Zhermack) foi tomada e vazada com gesso especial branco (Fuji Rock, Fuji). A maior distância mésio-distal e o maior comprimento cérvico-incisal dos dentes anteriores testados foram medidos com paquímetro digital (Mitutoyo). Os resultados obtidos foram submetidos a análise estatística de variância que demonstrou não haver diferenças estatisticamente significantes da proporção largura/altura entre o sexo e entre os dentes anteriores (incisivo central, incisivo lateral e canino) (p > 0,05). Os dados referentes as medidas de largura e altura foram agrupados para análise de porcentagem, que demonstrou, com 95% de confiança que existe uma relação entre a largura/altura dos dentes anteriores superiores (limite inferior = 80,7%, limite superior = 84,6%).
A proporção largura/altura para dentes anteriores superiores é de 82,65%, independente do tipo do dente ou do sexo do indivíduo.
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Estudo comparativo da translucidez de materiais estéticos – efeito de meio de imersão e tempo
GONÇALVES, R. C.*, DINELLI, W.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: renata_odonto@hotmail.com
No tratamento restaurador de dentes anteriores, a escolha dos materiais odontológicos deve ser fundamentada nos requisitos básicos de forma e função e também, nos princípios de estética. Neste estudo, a propriedade estética analisada foi a translucidez, que é definida como a quantidade de luz transmitida através de um corpo ou material. O objetivo foi avaliar comparativamente a translucidez de dois materiais: Fill Magic (resina composta direta) e Cesead II (resina composta indireta) em dois meios de imersão: saliva artificial e solução de nicotina. Foram confeccionados os corpos-de-prova de 10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, sendo 14 unidades para cada material. A porcentagem de translucidez foi avaliada no equipamento para esta finalidade, da marca Jouan. As medidas de porcentagem de translucidez foram obtidas antes da imersão, 24 horas após e a partir daí a cada sete dias até completar 10 períodos de observação. Os resultados analisados através de médias de porcentagem de translucidez mostraram que resina composta foi mais translúcida que o cerômero. Estes resultados obtidos foram submetidos à adequada análise estatística, a saber, análise de variância e teste de Tuckey.
Entre as conclusões, destacamos que houve variabilidade significativa na porcentagem de translucidez para o fator material e que a solução de nicotina promoveu maior manchamento. Concluiu-se, também, que a significância em função dos períodos de observação ocorreu no período de duas semanas após imersão até o final do experimento. (Apoio: FAPESP 01/13659-3.)
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Estudo da microinfiltração marginal em restaurações de resina composta – efeito dos adesivos dentinários
PEIXE, S.*, ARAÚJO, R. M.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: piesce@ig.com.br
A proposta deste trabalho foi avaliar a microinfiltração marginal em restaurações de resina composta quando não se utiliza o adesivo dentinário do mesmo fabricante. Foram realizados os preparos clases II tipo “slot” vertical, com pontas diamantadas # 1094 (K.G. Sorensen)nas proximais dos terceiros molares, totalizando 40 preparos cavitários. As restaurações foram divididas em 4 grupos: G1 corresponde às restaurações com Prime & Bond e TPH; G2 equivale às restaurações com Single Bond e TPH; G3 vale-se das restaurações com Single Bond e Z100; e G4 foram às restaurações com Prime & Bond NT e Z100. Após as restaurações realizadas, foram submetidas à ciclagem térmica no aparelho Ética Equipamentos Científicos S/A, em água a 5C  2C e 55C  2C, com o tempo de permanência de 30 segundos em cada temperatura, num total de 500 ciclos. O corante utilizado foi o nitrato de prata 50% em temperatura ambiente por 24 horas em câmara escura, então foram colocadas em uma solução fotorreveladora sob luz fluorescente por 6 horas. Foram realizados dois cortes no sentido ocluso-gengival dentro da restauração. A análise da microinfiltração foi feita na lupa esterioscópica Zeiss com 50 X de aumento, seguindo graus de 0 a 3. Os dados obtidos foram submetidos à análise não-paramétrica de Kruskal-Wallis, revelando que os valores medianos (G1 = 3; G2 = 3; G3 = 2,5; G4 = 1) diferem estatisticamente ao nível de significância de 5%.
Mediante o teste de comparação múltipla de Dunn (5%) o G4 é superior aos outros grupos em termos de microinfiltração marginal.
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Influência de forramento e base cavitária na microinfiltração marginal de restaurações extensas de resina composta “post”.
LORENZON, A. P.*, DUARTE, S., SAAD, J. R. C., OLIVEIRA, A. C. B. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: ana.edu@terra.com.br
Esse estudo teve por objetivo avaliar a microinfiltração marginal em restaurações MOD clases II de resina composta com associação de forramento, ou base cavitária de módulo de elasticidade menor que o material restaurador. Foram avaliados 4 grupos experimentais realizados em preparos MOD padronizados. O grupo controle (G1), constituiu-se de uma restauração de resina composta na cavidade predeterminada. Para o grupo G2 foi realizada uma restauração de resina composta, entretanto foram removidas as paredes axial e pulpar do preparo cavitário, aumentando-se assim o volume do material a ser inserido. No grupo G3 foi confeccionado um forramento com uma resina de baixa viscosidade e em seguida restaurar a cavidade com resina composta. No último grupo experimental a ser testado (G4), as paredes axial e pulpar do preparo cavitário foram reconstituídas com um compômero para em seguida inserir a resina composta, num total de 10 repetições para cada grupo. Os dentes foram isolados com resina epóxica e esmalte de unha comum exceto 2,0 mm ao redor da restauração, termociclados, imersos em agente traçador (nitrato de prata), seccionados e a microinfiltração avaliada através de escores pré-definidos. Os dados submetidos à análise estatística, através do “Medium Test” (M) [G1 ( > M = 2;  <  M =  8); G2 ( > M = 3;  <  M =  7); G3 ( > M = 4;  <  M =  6); G4 ( > M = 5;  <  M =  5)], que demonstrou não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados (p > 0,05).
Pode-se concluir então que apenas a utilização de forramentos e bases cavitárias de módulo de elasticidade menores que o material restaurador foi capaz de reduzir a microinfiltração marginal em restaurações clases II com extensa perda de estrutura dentinária.
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Teste de cinco cimentos resinosos quanto a resistência à tração na cimentação de pinos intracanais
MURAD, C. F.*, REIS, C. M., SEKITO JÚNIOR, T., PINTO, B. D.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: cristianamurad@terra.com.br
Várias marcas de cimentos resinosos foram lançadas no mercado odontológico com a finalidade de cimentação adesiva de pinos intracanais. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a resistência à tração de cinco marcas comerciais de cimentos resinosos na cimentação de pinos intracanais. Foram utilizados 50 dentes bovinos, sendo estes divididos em cinco grupos de dez. Em cada dente foi modelado, fundido e depois cimentado um pino passivo de formato padronizado em liga de níquel-cromo. O sistema adesivo utilizado, Scotchbond Multi-Uso Plus - 3M, e o método de cimentação também foram padronizados a todos os grupos. Cada grupo foi cimentado com uma marca de cimento resinoso: G I- C&B (Bisco), G II- Resin Cement (3M), G III- RelyX (3M), G IV- Enforce (Dentsply), G V- Panavia 21 (Kurarlay Dental). Após a cimentação, os núcleos foram submetidos à teste de tração na máquina universal de ensaios (DL 500 - Emic). As médias em kgf obtidas após o ensaio foram: G I = 53,72; G II = 53,09; G III = 42,63; G IV = 59,37; G V = 49,85. O tratamento estatístico dos resultados foi realizado através dos testes não-paramétricos ANOVA, Kruska- Wallis e Mann-Whitney, os quais determinaram não haver diferença significativa entre os grupos (p  > 0,05).
Após a análise estatística dos resultados, pode-se concluir que não houve diferença estatisticamente significativa entre os cimentos testados.
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Análise comparativa da rugosidade superficial de resinas compostas ativadas por LED e luz halógena
VELLASCO, K.*, ROCHA, G., PAES, T., AMBROSANO, G., BASTING, R., CAMPOS, I.
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. E-mail: karen.v@ig.com.br
O objetivo deste trabalho in vitro foi avaliar a influência do método de polimerização, luz halógena (LH) ou diodos emissores de luz (LED) na rugosidade superficial de uma resina micro-híbrida e uma microparticulada. Foram confeccionados 48 corpos-de-prova, 24 para cada resina empregada (n = 12): Filtek Z250 (3M) e Filtek A110 (3M). Matrizes acrílicas medindo 4 mm de diâmetro e 2 mm de altura foram preenchidas em um único incremento e polimerizadas com cada um dos métodos testados, por 40 segundos: luz halógena (Optilux 500 - Demetron, 620 mW/cm2) ou LED (Elipar Free Light - 3M/ESPE). Os corpos-de-prova confeccionados foram divididos em quatro grupos: I- Z250 polimerizada por LH; II- Z250 polimerizada por LED; III- A110 polimerizada por LH; IV- A110 polimerizada por LED. Após a confecção dos corpos-de-prova, os mesmos ficaram imersos em saliva artificial até a realização das leituras. Ensaios de rugosidade superficial foram feitos em um rugosímetro (Surf-Corder - Kozaka Lab. Ltda.), realizando-se três leituras seqüenciais em cada corpo-de-prova para que a média dessas leituras fosse considerada na análise de variância. Os resultados foram: grupos: I - 0,0832 Aa, desvio padrão (DP) - 0,0116; II - 0,0749 Ab, DP - 0,0087; III - 0,0795 Aa, DP - 0,0070; IV - 0,0754 Ab, DP - 0,0057.
Foi possível concluir que as resinas microparticulada e micro-híbrida quando ativadas por LED apresentaram menor rugosidade superficial.
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Resistência à flexão entre núcleos metálicos fundidos em cobre-alumínio, pinos de fibra de carbono e de fibra de vidro
CARA, A. A., TACHIBANA, A., CASTANHO, G. M.*, BARROS, R. X., CAPP, C. I.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: giselacastanho@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi comparar a resistência à flexão de 3 tipos de retentores intra-radiculares frente a uma força de compressão aplicada perpendicularmente ao seu longo eixo, na sua porção coronária. Foram utilizadas 30 raízes de caninos tratadas endodonticamente, preparadas para a confecção dos retentores e divididas em 3 grupos de 10. No grupo 1, os núcleos foram modelados, fundidos em liga de cobre-alumínio (Duracast MS) e cimentados com cimento de fosfato de zinco (SS White). Nos grupos 2 e 3, os pinos pré-fabricados, respectivamente, de fibra de carbono e de fibra de vidro (Angelus) foram selecionados, cimentados com cimento resinoso (Enforce) e suas porções coronárias construídas em resina composta (Charisma). Os corpos-de-prova, 24 horas após a cimentação, foram submetidos à carga compressiva numa máquina universal de testes (Kratos), a uma velocidade de 0,5 mm/min até o dobramento dos retentores. As cargas máximas suportadas até o início do dobramento dos retentores foram registradas e calculadas com o diâmetro de cada retentor. As médias obtidas (kg) foram: G1: 53,50 (9,50); G2: 30,99 (6,61); G3: 21,96 (3,67). Os dados foram submetidos à análise estatística através do teste ANOVA e teste de Tukey (alfa = 0,05).
Pôde-se concluir que houve diferenças estatísticas significantes entre os 3 grupos, sendo que a resistência flexural do grupo 1 foi superior à dos outros dois grupos, e que a do grupo 2 foi mais elevada que a do grupo 3.
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Um método para avaliação da permeabilidade do esmalte após clareamento dental
SCHIAVONI, R. J. D. S.*, TURSSI, C. P., SERRA, M. C., PÉCORA, J. D., FRÖNER, I. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: re-dentista@bol.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi apresentar uma metodologia para avaliação da permeabilidade do esmalte após tratamento com agentes clareadores. Foram utilizados 8 caninos humanos, em cujas superfícies de esmalte vestibular delimitou-se uma área com 3 mm de diâmetro. De acordo com um delineamento em blocos completos casualizados, os dentes foram distribuídos para serem submetidos ao clareamento – Whiteness 10% e 37%/FGM – ou para representarem os grupos controle – saliva artificial (negativo) e ácido fosfórico 35%/3M (positivo). Os agentes clareadores foram empregados observando-se o tempo recomendado pelo fabricante, ao longo de 3 semanas. A aplicação do ácido fosfórico foi efetuada por 15 segundos, semanalmente. No intervalo entre os tratamentos, os espécimes permaneceram em saliva artificial. Os corpos-de-prova foram submetidos a um método de coloração histoquímica, constando da imersão em solução de sulfato de cobre 10% por 10 dias, seguida do armazenamento em ácido rubeânico a 1% por 10 dias. Da região delimitada em cada dente, obteveram-se 3 secções que foram reduzidas com lixas abrasivas. A extensão da penetração dos íons cobre, em relação à espessura do esmalte correpondente, foi avaliada em microscopia óptica através de um software de digitalização de imagem.
Observou-se que o controle positivo apresentou a maior permeabilidade relativa, enquanto o grupo exposto à saliva, os menores valores. Os agentes clareadores induziram penetração intermediária dos íons cobre. A metodologia permitiu visualizar e quantificar a permeabilidade do esmalte após o clareamento. (Auxílio financeiro: FAPESP, proc. 02/12995-2.)
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Avaliação dos fotopolimerizadores utilizados por clínicos gerais de Araraquara - SP
SANTOS, A. P. D.*, MONTANDON, A. A. B., CHÁVEZ, O. F. M.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: andresgremi@hotmail.com
O sucesso das resinas fotopolimerizáveis está diretamente relacionado a profundidade de fotopolimerização, conversão de monômeros em polímeros e conseqüentemente a intensidade de luz dos aparelhos fotopolimerizadores. Para tanto, a intensidade de luz suficiente deve ser no mínimo de 300 mW/cm2, assim como, adequado tempo de exposição (40 s) em incrementos de 2 mm são fatores responsáveis pelo máximo de polimerização das resinas compostas. Foram realizados questionários aplicados à 90 clínicos gerais de Araraquara - SP, assim como, foi realizada a medição dos aparelhos fotopolimerizadores utilizados pelos profissionais e os dados confrontados com as respostas do questionário utilizando-se o teste de associação qui-quadrado. Os resultados mostraram que 51,1% dos aparelhos apresentaram intensidade de luz maiores que 300 mW/cm2; seguido de 24,4% situado na faixa de 200 à 299 mW/cm2 e 24,4% com intensidade inferior a 199 mW/cm2. Entre os vários fatores analisados no questionário encontrou-se associação significativa com a intensidade de luz, para os seguintes fatores: aparelhos fotopolimerizadores de fibra flexível, 10 anos ou mais de aquisição do aparelho e a troca dos componentes do aparelho.
Concluímos que metade dos aparelhos analisados apresentaram valores de intensidade de luz abaixo do ideal e que a maioria dos profissionais carecem de informações ou não dão a devida atenção aos fatores que alteram a intensidade de luz de seus aparelhos fotopolimerizadores.
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Resistência à fratura de raízes bovinas restauradas com pinos intra-radiculares estéticos e coroa total
TOLOSA, M. C. C. G.*, PAULILLO, L. A. M. S., SIGEMORI, R. M., DIAS, C. T. D. S.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ceciliaetolosa@aol.com
O propósito deste estudo foi avaliar a resistência à fratura (RF) em raízes bovinas restauradas com diferentes pinos intra-radiculares e coroas protéticas sem o abraçamento radicular – virola, e analisar o padrão de fratura obtido. Foram utilizadas 30 raízes bovinas tratadas endodonticamente, onde os pinos, de acordo com os grupos experimentais, foram cimentados com o agente de fixação resinoso Enforce (Dentsply). G1 Cosmopost (Ivoclar), G2 Aesthetic-Post (Bisco) e G3 Luscent Anchors (Dentatus). As amostras foram armazenadas em 100% de umidade relativa por 7 dias e em seguida realizado o ensaio de RF em máquina universal de ensaio Instron à velocidade de 0,5 mm/min. Os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA e ao teste Tukey modificado para comparações múltiplas (LSMEANS) (α = 0,05), obtendo os seguintes resultados G1 =  57,54 (9,04)a, G2 =  52,33 (10,27)a e G3 =  51,68 (6,07)a. Quanto ao padrão de fratura, no G1 50% das fraturas ocorreram no núcleo de preenchimento (NP), 30% no pino e 20% no terço gengival (TG) da raiz. No G2, 40% ocorreu na linha de cimentação entre a coroa e o término do preparo (LC), 30% no NP e 30% no TG. No G3, 44,4% no NP, 33,3% na LC e 22,2% no TG.
A composição dos pinos pré-fabricados não influenciou nas médias de RF das amostras. O núcleo e a coroa utilizada foram capazes de prevenir fraturas verticais.
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A influência das soluções de limpeza de preparos cavitários na adesão de um sistema adesivo à dentina
ZANIN, F. R.*, ORSI, I. A., FERREIRA, M. C. C. G., ANDRADE, V. G.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: frzanin@ig.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de diferentes soluções de limpeza de preparos cavitários na resistência de união dentina-resina composta e o tipo de falha. As superfícies vestibulares de 44 incisivos bovinos foram desgastadas com pontas diamantadas e incluídas em tubos de PVC com resina acrílica. Após a polimerização da resina os corpos-de-prova foram planificados com lixas de carborundum montadas em dispositivo com água corrente. Os corpos-de-prova foram divididos em 4 grupos de acordo com os agentes de limpeza: 1 - controle, 2 - clorexidina, 3 - Tergensol e 4 - Cavidry. O grupo controle foi lavado com água destilada, e os demais com o seu respectivo agente durante 15 segundos, a seguir foi realizado condicionamento ácido e aplicação do adesivo (Single Bond). Uma matriz de teflon de 4 mm de diâmetro e 3,7 mm de profundidade foi adaptada no corpo-de-prova e a resina (Z100) inserida e polimerizada em incrementos. Após a termociclagem foi realizado o ensaio de cisalhamento para determinar a resistência de união. A análise de variância mostrou que não houve diferença significante (p > 0,05) entre o controle (13,85 MPa) e os agentes de limpeza (clorexidina 12,04  MPa; Tergensol 12,98  MPa e Cavidry 10,08  MPa). Os corpos-de-prova foram observados em microscópio para determinar o tipo de falha (adesiva, coesiva e mista), sendo que o tipo predominante nos quatro grupos foi a adesiva.
Conclui-se que os agentes de limpeza de preparos cavitários não interferiram na resistência de união dentina/sistema adesivo, mas alteraram o tipo de falha na adesão.
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Infiltração marginal de dois materiais restauradores e microdureza do esmalte submetidos a desafio cariogênico
PARADELLA, T. C.*, LIPORONI, P. C. S., MORAIS, P. M. R.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA. E-mail: tparadella@yahoo.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro dois materiais restauradores (resina composta Z250 e ionômero de vidro modificado por resina Vitremer) através do estudo da microinfiltração e de um sistema de cáries artificiais. Cavidades clases V nas superfícies vestibular e lingual em vinte terceiros molares recém-extraídos foram aleatoriamente restauradas com os materiais restauradores e submetidas a 2.500 ciclos de termociclagem. Metade das amostras foi submetida a imersão em solução corante azul de metileno 2% e o grau de infiltração foi analisado sob microscopia óptica com escores e outra metade das amostras foi submetida ao desafio cariogênico com soluções des- e remineralizantes durante nove dias, recebendo também escores conforme o halo de lesão de mancha branca formado ao redor da restauração, e também sendo submetidos à análise subsuperficial de dureza Vickers. Os resultados foram submetidos ao teste não-paramétrico de Wilcoxon e à correspondência de Spearman e demonstraram que o ionômero de vidro modificado por resina Vitremer apresentou maior microinfiltração, porém menor desmineralização do esmalte do que a resina composta Z250 (p <  0,05). 
Pode-se concluir que as resinas compostas não estão indicadas em clases V para pacientes com alto risco/atividade de cárie, pois não são capazes de suportar altas condições cariogênicas e que restaurações com ionômero de vidro sofrem maior infiltração porém menor desmineralização do que as resinas compostas. (Apoio financeiro: FAPESP - Projeto # 99/12532-8R.)
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Avaliação da penetração de quatro agentes corantes em esmalte e cemento através de duas técnicas de leitura
SILVA, A. P.*, CARDOSO, P. E., BADINI, S. E. G., ARAÚJO, R. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: andressapsilva@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi comparar, a penetração de 4 agentes corantes: fucsina básica 2% (Grupo I), Rodamina B 0,2% (Grupo II), nitrato de prata 50% tamponado (Grupo III) e nitrato de prata 50% sem tamponamento (Grupo IV), através de 2 metodologias diferentes de leitura: escores e leitura computadorizada. Foram utilizados 40 terceiros molares humanos hígidos, recém-extraídos na Clínica de Cirurgia desta Faculdade por motivos ortodônticos ou terapêuticos. Os dentes foram cobertos com esmalte cosmético que delimitou a área avaliada, nas faces mesial e distal, com dimensão de 4 x 3 mm, ficando a união esmalte-cemento exposta para uma possível penetração do corante. Foram formados, 4 grupos de 10 dentes cada, com 20 amostras, divididos conforme o agente corante empregado. As amostras foram imersas por 24 horas em uma das soluções corantes, sendo que os Grupos III e IV receberam tratamento de 6 horas de luz fluorescente em solução fotorreveladora. Cada dente recebeu um corte no sentido mésio-distal na região central da área delimitada. A análise foi feita em estereomicroscópio (50 X), através de escores de 0 a 2 e pelo software ImageLab em esmalte e cemento. Os resultados foram submetidos aos testes estatísticos Kruskal-Wallis (5%) e teste de Dunn (5%).
Conclusões: 1) na avaliação por escores não houve diferença significativa de penetração entre os corantes para o esmalte, já para o cemento o nitrato de prata 50% tamponado apresentou maior infiltração; 2) na avaliação computadorizada não houve diferença estatística entre os corantes tanto em esmalte como em cemento.
 Ia126
Influência de fotopolimerizadores de luz halógena versus LED azul na dureza de resina composta
FIROOZMAND, L. M.*, ARAUJO, R. M., BALDUCCI, I.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: leilyfiroozmand@hotmail.com
Esta pesquisa teve como objetivo verificar a profundidade de polimerização em resina composta, quando utilizados os fotopolimerizadores: de luz halógena (Optilux e Optilight 600) e de luz emissora de diodo (LED) LEC 470-I através da mensuração da dureza superficial nos 2, 3 e 4 mm de profundidade. Utilizou-se uma matriz de aço inoxidável previamente confeccionada para a obtenção dos corpos-de-prova e cada aparelho polimerizador formou um grupo, com 15 corpos-de-prova. Estas amostras foram confeccionadas com resina composta Z100 (3M) na cor A3, fotopolimerizada por 40 segundos. As amostras foram armazenadas em um recipiente envolto com papel de alumínio contendo água destilada à temperatura de 37  2ºC, por 24 horas. Foram embutidas em resina acrílica a fim de serem corretamente posicionadas no aparelho microdurômetro digital Vickers, modelo FM - Future Tech. Realizado o acabamento e polimento, os blocos de resina foram submetidos ao teste de dureza onde foram realizadas impressões em cada milímetro da superfície do compósito. Os dados foram submetidos ao teste ANOVA e ao teste de Tukey (5%). As melhores condições foram verificadas para o Optilux e as piores para o LEC 470-I independentemente da profundidade de polimerização. Os aparelhos de luz halógena polimerizaram a resina nos 2, 3 e 4 mm, já o aparelho de LED polimerizou o material apenas nos 2 e 3 mm da amostra.
Concluiu-se que as amostras polimerizadas com os aparelhos de luz halógena apresentaram dureza superficial maior do que aquelas polimerizadas com o aparelho de LED.
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Avaliação clínica de uma técnica de intervenção mínima
SANTOS, M. P. A. D.*, MAIA, L. C., DIAS, K. R. H. C.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: dramarciaalves@aol.com
Este estudo objetivou avaliar a eficácia de uma técnica restauradora de intervenção mínima, o tratamento restaurador atraumático (TRA) modificado, tomando-se por critério o tipo de restauração (R) e a longevidade das mesmas. Um total de 30 crianças, entre 6 e 12 anos, de ambos os sexos, com doença cárie ativa na superfície oclusal e/ou proximal de dentes decíduos, foram selecionadas para este estudo. Foram realizadas 42 R com Ketac FilL - ESPE, sendo 22 oclusais (GI) e 20 proximais (GII), seguindo critério preconizado pela técnica do TRA modificado pelo emprego de instrumento cortante rotatório em baixa rotação, para remoção parcial do tecido cariado. As restaurações R de GI e GII foram avaliadas após 1 mês e 12 meses, pelo método de inspeção visual USPHS modificado, adotando escores: 0 - integridade da R; 1 - degradação marginal da R; 2 - fratura da R; 3 - perda total da R. Os dados foram tabulados e tratados estatisticamente, utilizando-se a análise de variância (ANOVA) e o teste de Mann-Whitney com nível de significância de 1%. Verificou-se que no período de um mês 100% das R obtiveram escore 0, enquanto ao final de 12 meses a maioria (60%) das R do GI obteve escore 1, seguida pelo 0 com 36%, e 2 com 4%. Já no GII, a metade (50%) das R obteve escore 2, 20% escores 0, 15% escores 1 e 3 (p = 0,02). Não foram observadas cáries secundárias às R.
Concluiu-se que a eficácia do tratamento restaurador atraumático está intimamente relacionada à idade da restauração, sendo a superfície proximal mais sensível às falhas do que a oclusal.
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Estudo da microinfiltração em restaurações de resina composta para dentes posteriores
GARCIA, P.*, ALVES, H. M.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: priscillag@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi analisar a microinfiltração marginal em restaurações tipo “slot” vertical, utilizando as resinas Z100, Filtek Z250 e Filtek P60 todas da 3M do Brasil. Para tanto, utilizou-se uma amostra de 30 dentes humanos, terceiros molares recém-extraídos, obtidos na Clínica de Cirurgia desta faculdade por motivo ortodôntico. Sessenta (60) preparos cavitários clases II tipo “slot” vertical foram confeccionados na mesial e na distal de cada dente com o auxílio de ponta diamantada 56 (KG Sorensen) e divididos em 3 grupos de 10 dentes. Cada grupo foi restaurado com uma das resinas compostas utilizando-se o sistema adesivo Single Bond (3M). As restaurações foram submetidas ao tratamento térmico, em água a 5C  2C e 55C  2C, no aparelho Ética Equipamentos Científicos S/A. O tempo de permanência foi de 30 segundos em cada temperatura, totalizando 500 ciclos (ISO TR 1140). O corante utilizado foi o nitrato de prata 50% por 24 horas e depois as amostras foram colocadas em solução fotorreveladora sob luz fluorescente por 6 horas. Em seguida, foi realizado na restauração 1 corte no sentido gengivo-oclusal com disco de diamante sob refrigeração no aparelho Labcut 1010 (Extec). A análise da microinfiltração foi feita na parede gengival em lupa estereoscópica segundo escores de 0 a 2 (ISO TR 1140). Os dados foram submetidos ao teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (kw = 3,92; DF = 2; valor de p = 0,141) e indicaram que os valores medianos (G1 = 35,0; G2 = 30,9 e G3 = 25,6) não diferem estatisticamente ao nível de significância de 5%.
As resinas compostas estudadas, todas indicadas para dentes posteriores e do mesmo fabricante não apresentaram diferença significante quanto à microinfiltração gengival. (Apoio financeiro: PIBIC-CNPq/UNESP.)
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Avaliação da microdureza na polimerização de uma resina composta fotoativada com aparelho com luz halógena e um LED
SERGUIZ, R. N.*, MACHADO, C. T., LIMA, K. C., MAIA, B. G.
Odontologia - UNIVERSIDADE POTIGUAR. E-mail: rserguiz@yahoo.com.br
Este trabalho avaliou in vitro a capacidade de polimerização, utilizando teste de microdureza Vickers na resina Charisma A30. Foram utilizados 2 aparelhos: o XL3000 - 3M luz halógena e Ultraled - Dabi Atlanti, ambos foram utilizados com tempo de exposição de 40 s. 5 corpos-de-prova foram confeccionados para cada aparelho, utilizando uma matriz metálica com 4 mm de diâmetro e 5 mm de altura, a cavidade foi preenchida em único incremento de resina. Após adaptação da porção plana da matriz, realizou-se a polimerização. Ambos foram armazenados por 24 h em um recipiente à prova de luz até que fossem submetidos ao teste de microdureza. Foi utilizado o aparelho de dureza Shimadzu, com 300 gramas por 15 s. Os corpos-de-prova foram divididos a cada milímetro até uma profundidade padronizada de 3 mm. Com o objetivo de comparar quantitativamente as medidas de dureza Vickers foi utilizada a técnica paramétrica de variância. 
Em face dos resultados obtidos e da metodologia empregada foi possível concluir que: com relação a aparelhos o XL3000 - 3M apresentou-se melhor do que o Ultraled - Dabi Atlanti quando utilizados com tempo de exposição de 40 s; com relação a profundidade, o XL3000 - 3M não apresentou diferença significativa no 1/2/3 mm quando utilizado com tempo de exposição de 40 s, enquanto o Ultraled - Dabi Atlanti apresentou diferença significativa no 1/2/3 mm quando utilizado com tempo de exposição de 40 s; em ambos os aparelhos verificou-se que o 1 mm sempre apresentou maior valor de dureza, o 2 mm fica em uma posição intermediária e o 3 mm sempre apresenta menor valor de dureza.
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Comparação do ajuste cervical de coroas totais metalocerâmicas convencionais e com ombro cerâmico
SILVA, E.*, SOARES, N. B., MUSSEL, R. L. O.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: estacio.lab@uol.com.br
Este trabalho procurou avaliar o ajuste cervical de coroas totais metalocerâmicas (grupo 1) e metalocerâmicas com ombro totalmente cerâmico (grupo 2). Cinco espécimes para cada grupo foram confeccionados sobre modelo de aço com término em chanfro, usando liga de NiCr para obter as infra-estruturas de metal, sendo a borda referente ao grupo 2 limitada ao ângulo áxio-cervical. Todas as coroas foram confeccionadas com o sistema Omega 900 (Vita). No grupo 2, utilizou-se margem Omega 900 (Vita). As coroas foram confeccionadas simulando a forma e tamanho de um molar superior. Cada espécime foi, com pressão digital, cimentado sobre o modelo em aço usando base leve de silicone de adição fluida Addflow (SS White), que após polimerização teve os excessos externos cuidadosamente removidos com lâmina de bisturi. A coroa foi então removida do modelo, e o volume de silicone correspondente à interface parede cervical-restauração foi retirado e pesado em balança de precisão, de quatro casas decimais (Biocristal). Um cilindro de 0,1 cc de silicone usado na cimentação foi obtido e pesado, para servir de padrão na conversão (por regra de três) do peso da silicone que preencheu a interface dente-restauração, em volume.
Os resultados tratados pelo teste t não mostraram diferença significativa entre os dois grupos em relação ao ajuste cervical (p > 0,05). Entretanto, o grupo 2 mostrou os menores valores no cálculo do volume da interface dente-restauração, sugerindo melhor ajuste cervical. (Apoio: FAPERJ.)
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Efeito do peróxido de carbamida fluoretado em lesões iniciais de cárie in vitro
PINTO, C. F.*, LEME, A. F. P., CAVALLI, V., GIANNINI, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: crishelpfop@yahoo.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do peróxido de carbamida fluoretado em lesões iniciais de cárie através de um modelo de ciclagens de pH. Blocos de esmalte humano (n = 6) foram aleatoriamente divididos em dois tratamentos: gel placebo não fluoretado, pH 7,0 (GP) e gel de peróxido de carbamida a 10% fluoretado (GF), 0,11% F, pH 6,8. Blocos de esmalte polidos e com dureza de superfície conhecida foram desmineralizados utilizando solução de tampão acetato 0,05 M, 50% saturada de pó de esmalte humano durante 16 h a 37C. Os blocos foram submetidos às ciclagens de pH durante 12 dias consistindo de 4 fases diárias: (1) tratamento com suspensão de dentifrício fluoretado (1.100 ppm F como NaF) 2 X/dia simulando escovação; (2) entre os tratamentos com dentifrício, os blocos foram individualmente imersos em saliva artificial a 37C; (3) para simular desafios cariogênicos, os blocos foram individualmente imersos em solução desmineralizante durante 2 h a 37C; (4) para simular o tratamento diário com agente clareador, os blocos foram submetidos aos tratamentos GF ou GP durante 8 h a 37C. A dureza de superfície foi determinada nos blocos de esmalte antes, após desmineralização e após as ciclagens de pH. A porcentagem de recuperação de dureza de superfície (%RDS) foi calculada. Os resultados (médias  dp) da %RDS de acordo com os tratamentos GP e GF foram respectivamente: 2,8  2,1a e 19,7  4,6 b (p < 0,05, teste t). 
Os resultados preliminares sugerem que o tratamento GF foi mais eficaz que o GP na remineralização de lesões iniciais de cárie. (Apoio: FAPESP -  Proc. 02/04135-3.)
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Influência da temperatura pré-polimerização e do tempo de fotoativação na microinfiltração marginal
TORRES, A. C. M.*, TORRES, C. R. G., ARAÚJO, M. A. M., DEMETRESCU, D. E.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: adrianacmt@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da temperatura pré-polimerização e do tempo de fotoativação da resina composta na microinfiltração marginal. Para tal, 60 incisivos bovinos receberam preparos clases V na junção amelo-cementária e aplicação do sistema adesivo Prime & Bond NT (Dentsply), sendo restaurados com incremento único de Z250 (3M). Eles foram divididos em seis grupos de acordo com a temperatura e o tempo de fotoativação: G1- o compósito foi resfriado a 5ºC e fotoativado por 20 s; G2- 5ºC/40 s; G3- o compósito foi mantido a temperatura ambiente de 24ºC e fotoativado por 20 s; G4- 24ºC/40 s; G5- o compósito foi aquecido a 54ºC e fotoativado por 20 s; G6- 54ºC/40 s. Os dentes restaurados foram imersos em água destilada a 37ºC por 24 h e posteriormente receberam o acabamento, polimento e 500 ciclos térmicos (5 e 55ºC). A microinfiltração foi avaliada quantitativamente em mm pelo método do nitrato de prata seguido pela diafanização. Os dados foram submetidos a ANOVA paramétrica e teste de Tukey ( = 5%), obtendo-se um valor de p = 0,00. As médias (desvio padrão) observadas para cada grupo foram: G6: 1,7 (1,0)a; G2: 2,7 (1,3)ab; G1: 2,7 (1,6)ab; G5: 3,1 (1,0)abc; G3: 3,8 (1,0)bc; G4: 4,3 (0,3)c. Os grupos acompanhados das mesmas letras não apresentam diferenças significantes.
Concluímos que utilizando 40 s de fotoativação, o aquecimento reduziu significativamente a microinfiltração em relação à temperatura ambiente, enquanto o resfriamento não produziu efeitos significantes. Utilizando 20 s de fotoativação, a variação de temperatura não exerceu efeitos significativos.
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Efeito da abrasão a ar na rugosidade do esmalte e da dentina adjacente ao preparo cavitário
SMEKE, L.*, RUSSO, E. M. A., CARVALHO, R. C. R.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: liliansmeke@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da abrasão a ar com o sistema Airbrator (BioStar), na rugosidade do esmalte e da dentina adjacente ao preparo cavitário. Quarenta dentes incisivos bovinos armazenados em solução salina a 0,9% foram divididos em dois grupos com 20 espécies cada. No grupo I foi traçada uma linha reta no esmalte. Com um rugosímetro (Surftest - Mitutoyo) foi avaliada a rugosidade superficial do esmalte nessa linha (L) e em duas linhas imaginárias paralelas e localizadas a 2 mm da linha original (A e B). O jato de óxido de alumínio foi aplicado por 10 segundos na linha traçada no esmalte. Em seguida foi avaliada a rugosidade na linha (L’) e nas linhas imaginárias (A’e B’). No grupo II a superfície de dentina da face vestibular foi exposta com discos de granulação 200 e 600. Em seguida foi realizada a mesma seqüência de procedimentos utilizada no grupo I. Foi avaliada a rugosidade da dentina antes da aplicação do jato de óxido de alumínio na linha traçada (L) e nas linhas imaginárias paralelas (A e B). Após a aplicação do jato de óxido de alumínio por 10 segundos, foram feitas as medidas nas linhas (L’, A’e B’). Os resultados foram submetidos ao teste t de Student. Não foi encontrada diferença estatisticamente significante na rugosidade do esmalte e da dentina antes e após a aplicação do jato de óxido de alumínio.
Pudemos concluir que a aplicação do jato de óxido de alumínio não interfere na rugosidade do esmalte e da dentina adjacente ao preparo cavitário. (Apoio: BIC-FUNDECTO.)
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Avaliação do desgaste do esmalte submetido a desafios erosivos e à escovação
MESSIAS, D. C. F.*, TURSSI, C. P., MENEZES, M., HARA, A. T., SERRA, M. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: damessias@yahoo.com.br
O aumento do consumo de bebidas ácidas associado ao uso de diferentes dentifrícios pode promover a perda estrutural do dente. O objetivo deste estudo foi avaliar o desgaste do esmalte submetido à escovação com diferentes dentifrícios, após exposições a uma bebida ácida. Cento e cinqüenta fragmentos de esmalte bovino (6 x 3 x 2 mm) foram planificados, polidos e delimitados com fita adesiva de modo a expor uma área de 4 x 3 mm. De acordo com um delineamento em blocos completos casualizados, as unidades experimentais foram expostas à Sprite Light ou à água destilada (controle) por 5 minutos e, em seguida, à saliva artificial por 1 minuto. Imediatamente após, os espécimes (n = 15) foram submetidos a 5.000 ciclos de escovação utilizando diferentes dentifrícios: regular [RE], bicarbonato de sódio [BS], antitártaro [AT], branqueador [BR], ou água destilada [CO]. O mesmo protocolo de desafio erosivo e simulação de escovação foi realizado cinco vezes. Posteriormente à remoção da fita, avaliou-se o desgaste (m) em um perfilômetro. A ANOVA não demonstrou interação significativa entre os fatores desafio ácido e dentifrício (p = 0,1472). Não foi verificada diferença significativa entre o esmalte submetido ou não à erosão (p = 0,2700). Também, não houve diferença no desgaste proporcionado pelos dentifrícios (p = 0,8657).
Independentemente da exposição à bebida ácida, o desgaste proporcionado pelos diferentes dentifrícios foi semelhante. (Apoio: PIBIC/CNPq.)
 Ia135
Análise da rugosidade superficial de uma resina composta exposta a diferentes meios de imersão e tempos
JAEGER, F.*, POZZOBON, R. T.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. E-mail: francissa@pop.com.br
Este estudo avaliou in vitro a rugosidade superficial de uma resina composta (Z250 - 3M) após exposição a diferentes meios de imersão (GI = agente clareador peróxido de carbamida 10%, GII- Gatorade, GIII = Coca-Cola e GIV = vinho tinto seco) em tempos distintos de observação (T0 = inicial, T1 = 7 dias, T2 = 15 dias e T3 = 30 dias). Foram confeccionados 40 corpos-de-prova que ficaram inicialmente 7 dias em água deionizada a 37ºC 1ºC. Após este período, era realizada a leitura T0 de rugosidade superficial média (Ra) com rugosímetro Mitutoyo, sendo que para corpo-de-prova eram feitas 3 leituras em sentidos opostos. Na seqüência, diariamente, os corpos-de-prova eram mergulhados em potes com um dos meios de imersão e ali permaneciam por 1 hora a 37ºC1ºC. Após, eram lavados e retornavam aos potes com água deionizada e nos tempos previamente determinados eram feitas as leituras de Ra. Ao final do experimento, foi realizada análise estatística de variância, teste de Tukey (p = 0,05) e estudo de regressão o que permitiu a obtenção dos seguintes resultados: não houve diferença significativa entre os grupos, em T0, T1 e T2 porém, em T3, o GI apresentou média de Ra estatisticamente superior . O estudo de regressão mostrou que GI e GIV apresentaram tendência linear com o passar do tempo, sendo ascendente no GI e descendente no GIV e GII eGIII apresentaram tendência à curvatura, aumentando os valores até os 15 dias e diminuindo após esse tempo.
Após 30 dias, o agente clareador determinou elevação significativa na Ra. (Apoio: FAPERGS.)
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Análise ultra-estrutural da camada de” smear” frente ao tratamento com óxido de alumínio e bicarbonato de sódio
SILVEIRA, J. X.*, RAUSCHER, F. C., SILVEIRA, F. R. X., RODE, S. M.
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA. E-mail: drajuju@hotmail.com
Objetivou-se analisar e comparar a morfologia ultra-estrutural da ação do jateamento com óxido de alumínio e bicarbonato de sódio sobre a camada de “smear” na dentina de dentes humanos in vitro. Foram utilizados 12 dentes molares íntegros e com uma broca carbide FG2057 (Sorensen) nova promoveu-se em cada superfície uma camada de “smear”. Dividiram-se os 12 espécimes em 3 grupos: I - smear + jateamento de óxido de alumínio; II - smear + jateamento de bicarbonato de sódio; III - grupo controle. Os jateamentos foram feitos por 15 s sobre as superfícies em movimentos látero-laterais, e estas foram lavadas e secas. Os espécimes foram fixados em solução Karnovsky por 1 h, desidratados em soluções de álcool, secos até o ponto crítico (CPD030, Balzers), afixados em “stubs” e metalizados com ouro (MED010, Balzers) para serem analisados e fotografados em MEV (Jeol), em aumentos de 500 a 5.000 X. O grupo III apresentou uma camada de “smear” característica com irregularidades, onde foi possível verificar riscos paralelos, sugestivos de desgastes feitos com as brocas. No grupo I, houve a remoção de parte da camada superficial de smear com grande desorganização, sem evidência dos riscos paralelos e alguns túbulos dentinários expostos. O grupo II, mostrou superfície mais uniforme com remoção de toda a camada superficial e parte da profunda de “smear”, com grande número de túbulos expostos.
O bicarbonato de sódio foi mais efetivo na remoção da camada de “smear”, com exposição de grande número de túbulos dentinários. O óxido de alumínio removeu somente parte da camada superficial de “smear”.
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Avaliação da rugosidade superficial de resina composta após polimento com novo sistema de escova com cerdas diamantadas
COELHO, M. G.*, RUSSO, E. M. A., CARVALHO, R. C. R., VANZELLI, M.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: marianacoelho@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar a rugosidade superficial da resina composta Z250 - 3M após polimento com novo sistema de escova com cerdas de Kevelan diamantadas (Brushine). Na pesquisa utilizamos um total de 120 corpos-de-prova (10 mm x 12 mm) preenchidos com resina acrílica e 2 mm de resina composta. Os corpos foram divididos em 6 grupos: I - acabamento com instrumento abrasivo diamantado (IAD) #3195FF; II - escova Brushine (GB); III - escova Brushine após IAD #3195FF; IV - ponta polidora Identoflex após IAD #3195FF; V - discos Sof-Lex (3M) após IAD #3195FF e VI - Z250 - 3M sem acabamento e/ou polimento (controle). Os corpos-de-prova foram submersos em água destilada a 37C por 24 horas e submetidos ao acabamento (10 s) e/ou polimento (10 s), de acordo com seu grupo. O micromotor e o alta rotação foram posicionados em dispositivo que permite que a pressão sobre os corpos-de-prova seja sempre constante durante o acabamento e polimento. Para a leitura da rugosidade foi utilizado rugosímetro Surftest - Mitutoyo, sendo feitas 5 leituras em diferentes locais da superfície de cada amostra. A média dessas leituras representou o resultado de cada corpo-de-prova. Os valores foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey, tendo como resultados: I - 0,84; II - 0,41; III - 0,75; IV - 0,38; V - 0,54; VI - 0,63 (valores em m). Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos II e IV e grupos II e V. O grupo II mostrou diferença estatisticamente significante em relação aos grupos I, III e VI.
O novo sistema de polimento foi capaz de produzir rugosidade superficial semelhante à conseguida com a ponta Identoflex e os discos Sof-Lex associados ao IADFF. (Apoio: FAPESP - processo # 02/04785-8.)
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Avaliação da influência do bisel oclusal na adaptação de restaurações de resina composta submetidas a “stress” oclusal
DIAS, A. R. C.*, DIAS, K. R. H. C., LAMOSA, A. C., SAMPAIO, H., PINHÃO, M.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: arcdias@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito in vitro do bisel em preparos oclusais para restaurações de resina composta submetidos a “stress” oclusal. Vinte dentes foram usados nesse experimento e divididos em 2 grupos. Os dentes do grupo controle receberam preparos oclusais clases I e os do grupo teste receberam o mesmo tipo de preparo seguido de um bisel em todo ângulo cavo-superficial. Os dentes foram restaurados com a resina composta Tetric Ceram (Vivadent) associada ao sistema adesivo Prime & Bond (Dentsply), e armazenados por 24 horas em soro fisiológico. Após acabamento e polimento os dentes foram submetidos a ciclagem mecânica de 4.000 ciclos de 150 N (Instron Machine), impermeabilizados, impregnados com solução de nitrato de prata a 50% e secionados. As restaurações foram avaliadas por 2 examinadores independentes utilizando uma classificação de acordo com a penetração do corante, indo de 0 (ausência de penetração) até 3 (penetração em direção a câmara pulpar). Os resultados dos postos médios foram : grupo controle - 15,00 e grupo teste - 23,55. O teste de Mann-Whitney mostrou que há diferença estatisticamente significante entre os grupos (p < 0,03).
Os autores concluíram que o bisel não deve ser realizado em preparos clases I oclusal para restaurações de resina composta pois aumenta o risco de infiltração nas margens da restauração.
 Ia139
Prevalência de dor nos músculos masseter e temporal em pacientes com bruxismo cêntrico e/ou excêntrico
NAGAO, S. E.*, ALIHIEVISKI, C. E., MIYAHARA, L. N., FARIAS JÚNIOR, N. R., GUIMARÃES, A. S.
Instituto da Cabeça - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA. E-mail: sanagao@uol.com.br
O objetivo desse trabalho é estudar a prevalência de dor nos músculos masseter e temporal em pacientes com DTM muscular relacionando com o tipo de hábito parafuncional. Foram avaliados 307 pacientes com DTM muscular, da clínica de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial do Instituto da Cabeça da Universidade Federal de São Paulo, no período de 19/11/2001 à 24/03/2003 sendo 259 do gênero feminino e 53 do gênero masculino, na faixa etária de 5 à 90 anos (idade média 33,8). Os critérios de diagnóstico para DTM muscular adotados foram história pregressa da moléstia atual, exame de palpação dos músculos da mastigação, teste muscular e articular utilizando separador, teste funcional e exame oclusal. Do total dos pacientes avaliados, 248 apresentaram comprometimento do masseter sendo 56 do lado direito, 51 lado esquerdo, 141 bilateral, 82 apresentaram bruxismo cêntrico, 31bruxismo excêntrico, 64 bruxismo cêntrico e excêntrico e 71 tinham outros hábitos. Com relação ao músculo temporal, 136 apresentaram comprometimento deste músculo sendo 35 do lado direito, 24 esquerdo, 77 bilateral, 43 bruxismo cêntrico, 13 excêntrico, 39 ambas as parafunções e 41 outros hábitos.
Foi notado dentre os casos examinados que o músculo mais acometido em pacientes com DTM muscular foi o masseter. Dentre os músculos da mastigação somente foram relacionados o masseter e temporal devido a grande controvérsia de se obter dados conclusivos e confiáveis dos outros músculos do sistema mastigatório. E o relacionamento da dor muscular com o bruxismo cêntrico foi maior comparado com o bruxismo excêntrico.
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Resistência ao cisalhamento da união entre cerâmica e ligas metálicas
TRAVASSOS, A. C.*, NEISSER, M. P., MELO, R. M., BOTTINO, M. A., JÓIA, R., HILGERT, E., OLIVIERI, K., NOGUEIRA JUNIOR, L.
Materiais Odontológicos E Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: alecubano@ig.com.br
As próteses metalo-cerâmicas – elementos que combinam resistência estrutural à estética – têm sido mundialmente utilizadas para a reposição parcial de dentes, embora o mecanismo de adesão metal/cerâmica ainda seja pouco conhecido. Devido a isso, este estudo analisou a união entre cerâmica e ligas metálicas utilizando ensaio mecânico de cisalhamento, microscopia óptica e eletrônica de varredura. O objetivo foi sugerir a liga metálica mais apropriada para o sistema cerâmico estudado. Os materiais foram avaliados quanto à adesão entre um sistema cerâmico (IPS d-Sign - Ivoclar) e quatro ligas metálicas, sendo duas de NiCr (4ALL - Ivoclar; Wiron - Bego) e outras duas de CoCr (D-20 - Ivoclar; Argeloy NP - Argen Co). Foram confeccionados quarenta corpos-de-prova, divididos em quatro grupos de dez elementos para cada liga. Os valores médios referentes à tensão de ruptura para que ocorresse a fratura no conjunto cerâmica/liga foram de: 54,034 MPa para a liga 4ALL; 55,183 MPa para a liga Argelloy NP; 63,444 MPa para a liga Wiron e 71,702 MPa para a liga “D-20”.
Sob análise de variância tais resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significantes, permitindo, desta forma, concluir que todas as ligas apresentaram o mesmo comportamento quando associadas à cerâmica em questão. Porém, sob microscopia óptica pôde-se notar melhor adesão com a liga D-20. (Apoio: FAPESP, processo 02/01859-0)
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Efeito da esterilização por microondas na resistência à flexão de resinas rígidas para reembasamento imediato
GUINESI, A. S.*, PAVARINA, A. C., NEPPELENBROEK, K. H., MACHADO, A. L., VERGANI, C. E., GIAMPAOLO, E. T., VAZ, L. G.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: driguinesi@bol.com.br
Este estudo avaliou o efeito da esterilização por microondas (650 W/6 min) na resistência à flexão de 3 materiais reembasadores rígidos (Ufi Gel hard - U, Kooliner - K, Duraliner II - D) e uma resina termopolimerizável (Lucitone 550 - L). Trinta e dois corpos-de-prova (3,3 x 10 x 64 mm) de cada resina foram confeccionados e divididos em 4 grupos com 8 amostras cada. Os ensaios de flexão foram realizados após a polimerização (I), após 2 ciclos de esterilização por microondas (II), após 7 ciclos de esterilização por microondas (III) e após 7 dias de armazenamento em água a 37ºC (IV). As amostras do grupo III foram irradiadas diariamente, sendo armazenadas em água a 37ºC entre as exposições. Os valores de flexão foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey. A resina U demonstrou significativa (p < 0,05) redução na resistência à flexão para os grupos irradiados (G II: 37,46 MPa e G III: 35,95 MPa) em relação aos grupos armazenados em água (GI: 44,66 MPa e GIV: 43,47 MPa). Para o material K, os grupos I (32,25 MPa) e IV (32,46 MPa) apresentaram resistência à flexão inferior (p < 0,05) comparados aos grupos II (46,47 MPa) e III (46,72 MPa). O grupo III (19,45 MPa) da resina D demonstrou menores valores flexurais (p < 0,05) que o grupo IV (22,44 MPa). Entretanto, não houve diferença significativa (p > 0,05) entre os grupos I (26,34 MPa) e II (28,33 MPa). O grupo I (71,38 MPa) da resina L apresentou menor resistência à flexão que o grupo II (80,29 MPa).
A esterilização por microondas melhorou a resistência à flexão para as resinas K, D e L e reduziu os valores flexurais da resina U.
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Avaliação da alteração tridimensional em modelos de gesso decorrente da desinfecção dos moldes de alginato
GONÇALVES, J.*, SILVA, J. M. F., MAEKAWA, M. Y., BORGES, A. S., UEMURA, E. S.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: julygon@hotmail.com
O presente trabalho pretende avaliar, tridimensionalmente, as alterações sofridas por moldes de alginato tratados com hipoclorito de sódio a 1%, por meio de spray ou imersão; visto que este foi um assunto muito discutido na literatura, porém não completamente esclarecido. Um padrão metálico simulando uma arcada edêntula superior, com três esferas fixadas nas regiões direita, central e esquerda da crista do rebordo, e uma quarta esfera no centro do palato (pontos 1, 2, 3 e 4 respectivamente) foi moldado. Dez moldes não foram desinfectados, sendo vazados imediatamente (grupo controle). Dez moldes receberam borrifadas de hipoclorito de sódio a 1% e em seguida foram colocados dentro de sacos plásticos aguardando-se 10 minutos (spray) e dez outros moldes foram imersos nesta mesma solução durante 10 minutos (imersão). Após os tratamentos desinfetantes os moldes foram vazados em gesso tipo IV. As medições foram realizadas 24 horas após, numa máquina de coordenadas tridimensional (Coordinate Mesuring Machine B504B, Mitutoyo), que calculou o centro de cada esfera e a distância entre eles. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de Tukey (5%).
Diferenças estatisticamente significantes foram encontradas entre o grupo spray e o grupo sem tratamento, em duas das seis distâncias analisadas (1-2 e 1-3). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre qualquer um dos três grupos (imersão, spray e controle) e o padrão metálico. 
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Avaliação da resistência à fratura de dentes despolpados restaurados com pinos pré-fabricados e resinas compostas
VALLE, C. V.*, PEREIRA, J. R., MELO, M. P., OLIVEIRA, J. A., VALLE, A. L.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: caiodovalle@uol.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência do remanescente dentário coronal de dentes tratados endodonticamente, restaurados com pinos pré-fabricados e duas resinas como núcleos de preenchimento, uma de presa dual (Enforce Core) e outra fotopolimerizável (Z250). Foram utilizados 40 caninos superiores humanos extraídos, divididos em quatro grupos de 10 espécimes: Grupo I - com remanescente  dentário coronal de 3 mm e restaurados com Enforce Core; Grupo II -  com remanescente dentário coronal de 3 mm e restaurado com Z250; Grupo III - sem remanescente dentário coronal e restaurado com Enforce Core; Grupo IV - sem remanescente dentário coronal e restaurado com Z250. Após restaurados, os dentes foram levados a uma máquina de ensaio universal e submetidos a uma força de compressão à 45º até que ocorresse fratura da restauração. A análise dos resultados (ANOVA, p > 0,05) mostrou não haver diferença estatisticamente significativa entre os dentes com e sem remanescente dentário coronal. Com relação ao material utilizado para o preenchimento coronário, constatou-se diferença significativa, sendo que os valores mais elevados de resistência à fratura foram encontrados no grupo restaurado com a resina fotopolimerizável.
De acordo com os objetivos propostos os autores puderam concluir que o remanescente dentário coronal não influencia na resistência a fratura de dentes tratados endodonticamente e que o tipo de material utilizado como preenchimento pode influenciar na resistência deste dente.
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Influência da utilização de troquéis de gesso tipo IV e tipo V no desajuste cervical de restaurações metálicas fundidas
ROCHA, P. C.*, AFONSO, T. S., BARCA, L. F.
ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: paulacarolina.rocha@bol.com.br
O objetivo deste trabalho foi verificar o desajuste cervical de restaurações metálicas fundidas, utilizando troquéis obtidos com gesso tipo IV (Troquel 4; Durone 4; G4; Vel-Mix) e tipo V (Herodent; Durone 5 e Exadur), através de um troquel metálico esquemático, para coroa total, que foi moldado com poliéter. Cada molde foi vazado com cada uma das marcas estudadas e depois de constatada a integridade do troquel de gesso, foram obtidos padrões de cera. A inclusão foi feita com revestimento Dentsply/Cristobalite e a temperatura final do molde foi de 700ºC. Usou-se a liga Goldent LA. Para a medição do desajuste, foram realizadas 2 leituras em 4 pontos. As medições foram feitas através de um projetor de perfis (Carls Zeiss, MP-320). Após as medições obteve-se a média do desajuste das amostras para os respectivos gessos: Troquel 4 (0,224 mm); Durone 4 (0,263 mm); G4 (0,256 mm); Vel-Mix (0,237 mm); Exadur (0,221 mm); Herodent (0,224 mm); Durone 5 (0,185 mm). Os dados foram submetidos aos testes de Bartlett e Levene para analisar a dispersão e ANOVA e teste t (Student) para comparação das médias.
A análise dos resultados nos permitiu concluir que: 1 - o desajuste cervical observado nas amostras de gesso tipo IV foram estatisticamente semelhantes entre si; 2 - o desajuste cervical observado nas amostras de gesso tipo V foram estatisticamente semelhantes entre si; 3 - o desajuste cervical observado nas amostras de gesso tipo V foi significativamente menor que as observadas nas de gesso tipo IV. (Apoio financeiro: CNPq/PIBIC-Efoa/Ceufe.0
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Efeito da termociclagem na resistência ao cisalhamento entre resinas reembasadoras rígidas e resina termopolimerizável
GOMES, M. N.*, PAVARINA, A. C., NEPPELENBROEK, K. H., VERGANI, C. E., GIAMPAOLO, E. T., MACHADO, A. L., VAZ, L. G.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: gomesmauricio@hotmail.com
Esse estudo avaliou o efeito da termociclagem na resistência ao cisalhamento entre duas resinas reembasadoras rígidas (Duraliner II - D e Ufi Gel Hard - U) e uma resina termopolimerizável (QC-20 - Q). Oitenta cilindros de resina Q foram polimerizados por um dos ciclos propostos pelo fabricante: A- a mufla foi mantida na água em ebulição por 20 min, e B- a mufla permaneceu em ebulição por 20 min, o aquecimento foi removido por 20 min, religado e a mufla permaneceu em ebulição por 20 min. Após 48 h a 37ºC, cilindros (5 x 5 mm) de cada resina reembasadora foram unidos aos cilindros da resina Q. Os corpos-de-prova foram armazenados em água a 37ºC por 48 h e então 40 corpos-de-prova foram termociclados entre 4 e 60ºC por 1 min por 10.000 ciclos e 40 corpos-de-prova foram imersos em água a 37ºC antes dos testes. As amostras foram submetidas ao teste de cisalhamento em máquina de ensaios universal em velocidade de 0,5 mm/min. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e aos testes de Levene e Shapiro. A termociclagem e os ciclos de polimerização da resina Q não afetaram significativamente (p > 0,05) a resistência ao cisalhamento para as resinas avaliadas. A resina U unida à Q (13,97 MPa) apresentou maior resistência de união (p < 0,05) que a resina D unida à Q (12,40 MPa). A microscopia óptica do sítio de fratura das condições avaliadas revelou 78,2% de falhas mistas, 15,6% de falhas adesivas e 6,3% de ausência de falhas.
A resistência ao cisalhamento entre as resinas reembasadoras e a resina termopolimerizável Q foi influenciada pelo tipo de resina reembasadora utilizada.
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Determinação de hipoclorito de sódio residual após a desinfecção química de resinas termopolimerizáveis
ANDRADE, V. G.*, ORSI, I. A.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: vanessandrade@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a presença de hipoclorito de sódio em água, em diferentes períodos de banho, liberado de resinas termopolimerizáveis desinfetadas com hipoclorito de diferentes concentrações. Cinqüenta e quatro corpos-de-prova foram divididos em 3 grupos referentes às marcas comerciais de resinas (Clássico, Lucitone e QC-20) e cada grupo subdividido de acordo com o tipo de polimento (mecânico e químico). Após a desinfecção por 10 minutos em hipoclorito a 1%; 2,5% e 5,25% os corpos-de-prova eram imersos em água por diferentes períodos (15, 30 e 60 minutos) com 4 trocas subseqüentes. O teste para análise da liberação de hipoclorito foi a voltametria cíclica com eletrodo de fibra de carbono. Na análise gráfica as marcas comerciais com polimento químico não liberaram hipoclorito em quaisquer um dos períodos de imersão em água; entretanto detectou-se a liberação pelos corpos-de-prova com polimento mecânico. Quando desinfetadas com hipoclorito a 1% e 2,5%, as resinas QC-20 (–1,78 e –1,87 I/A) e Lucitone (–1,71 e –1,51 I/A) liberaram a substância nos 4 banhos de 60 minutos. A resina Clássico desinfetada com hipoclorito a 1% não liberou o desinfetante no 3º e 4º banhos de 60 minutos, e com hipoclorito a 2,5% no 4º banho. As 3 marcas de resina desinfetadas com hipoclorito a 5,25% liberaram a substância em todos os banhos.
Conclui-se que para as 3 marcas de resina com polimento mecânico desinfetadas com hipoclorito a 1% deve-se realizar 4 banhos de imersão em água por 60 minutos para eliminação de qualquer resíduo do desinfetante. (Apoio: FAPESP, IC 00/11515-1.)
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Ensaio de sorção de água em resina polimerizada por energia de microondas submetida ao polimento químico
GABRIOTTI, M. N.*, RIZZATTI-BARBOSA, C. M., MACHADO, C., SILVA, L. R., RIBEIRO, M. C., JOIA, F. A., SOUZA, R. L. S.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: morgana_ng@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi investigar a sorção de água em amostras de resina acrílica ativada termicamente por energia de microondas e banho de água, associados aos polimentos químico e convencional. Para isto foram confeccionadas 40 amostras em resina acrílica termopolimerizável, seguindo a especificação nº 12 da ADA, divididas em 4 grupos, aleatoriamente, com os respectivos tratamentos: GI: energia de microondas e polimento químico, GII: energia de microondas e polimento convencional, GIII: banho de água e polimento químico e GIV: banho de água e polimento convencional. Todas as amostras foram dessecadas e pesadas diariamente até a obtenção de massa constante, e imersas em água destilada a 37  2ºC durante 30 dias. Após esse período as amostras foram pesadas novamente e obtidos os valores de ganho de água em função do teste de sorção a que foram submetidas. Os resultados foram compilados em tabelas e submetidos à média estatística (ANOVA, p = 0,05). Os resultados, em mg/cm2, foram: GI: 0,000953; GII: 0,001069; GIII: 0,000958 e GIV: 0,001491. Estes valores não foram significativos (p = 0,08).
Não existe influência do método de polimerização por microondas e polimento químico na sorção de água das amostras confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável.
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Análise eletromiográfica do músculo orbicular da boca em pacientes portadores de prótese total mal adaptadas
SANTOS, C. M.*, VITTI, M., SEMPRINI, M., REGALO, S. C. H., PARANHOS, H. F. O., MATTOS, M. G. C.
Morfologia, Estomatologia e Fisiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: carlamoreto@bol.com.br
Os fascículos superior e inferior do músculo orbicular da boca estão em íntimo contato com rebordos alveolares, flancos labiais das bases de próteses totais e seus dentes. Desta forma, a atividade desta musculatura pode ser modificada principalmente através da variação destes três elementos. Este trabalho tem por objetivo avaliar eletromiograficamente o comportamento desta musculatura em pacientes quando na emissão das sílabas “PÁ”, “BÁ”, “MÁ”, “SÁ”, “FÁ”, “VÁ”, “MI” e da palavra Mississippi, antes e após a troca de próteses totais mal adaptadas por novas próteses totais bem adaptadas. Foi utilizado o eletromiógrafo K6-I EMG Light Channel Surface Electromyography (Myo-tronics Co. Seattle, WA, EUA). O teste análise de variância foi realizado para os três fatores de variação (sílabas, músculos e condições clínicas) e revelou valores eletromiográficos maiores para o fascículo inferior do músculo orbicular da boca (p 0,01), quando comparado com o fascículo superior. A comparação entre as condições clínicas revelou valores maiores (p  0,01) nos portadores de novas próteses totais (após a instalação de novas próteses totais bem adaptada).
Concluiu-se que o músculo orbicular da boca apresentou contração eletromiográfica menor em pacientes portadores de próteses totais mal adaptadas, quando comparada com a situação de portadores de próteses novas.
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Análise comparativa de ligas de Ni-Cr-Ti e Ni-Cr baseada na avaliação do desajuste cervical de coroas totais
MONDIN, J. G. M.*, MONDIN, R. M., RODRIGUES, R. C. S., MATTOS, M. G. C., RIBEIRO, R. F.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: gilbertomondin@hotmail.com
Neste trabalho avaliamos o desajuste cervical de coroas totais, fundidas com as ligas Verabond II (Ni-Cr) e Tilite  (Ni-Cr-Ti), uma vez que a liga de Ni-Cr-Ti pode apresentar melhor desempenho biológico devido à adição do titânio. Foi obtido por torneamento, um troquel de aço inoxidável, preparado em forma de coroa total com término cervical em chanfro, altura: 8,28 mm, ângulo de convergência das paredes axiais: 4º 20’, paredes axiais: 6,32 mm e diâmetro do ombro cervical: 9,16 mm. Com auxílio de uma cápsula matriz foram obtidos padrões em cera. Uma marca de referência no padrão guia a reinserção das coroas. A inclusão dos padrões de cera foi realizada com revestimento fosfatado e as fundições foram realizadas por plasma, com injeção da liga por vácuo-pressão, resultando em 12 corpos-de-prova para cada liga. Desincluídos e jateados, os corpos-de-prova foram reposicionados no troquel metálico e levados a um dispositivo que padronizava as posições de leitura do desajuste a cada 90º, tomadas em microscópio óptico de medição, sendo feitas 4 medidas por corpo-de-prova. As medidas médias encontradas foram de 56,1  8,7 m, para a liga de Ni-Cr-Ti, e de 53,1  6,2 m, para a liga de Ni-Cr. A partir de análise pelo teste U de Mann-Whitney, não houve diferença estatisticamente significante entre os materiais ( > 0,05).
Este estudo demonstra a viabilidade da utilização de ligas de Ni-Cr-Ti, com resultados tão bons quanto o das ligas de Ni-Cr, tradicionalmente utilizadas, associando as vantagens da adição do titânio, um metal altamente biocompatível. (Apoio: FAPESP - processo 02/00387-8.)
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Resistência à fratura de dentes não vitais restaurados com núcleo fundido, pino pré-fabricado e sem pino intra-radicular
MANSANO, R. A. S.*, OLIVEIRA, J. A., PEREIRA, J. R., VALLE, C. V. M., VALLE, A. L.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: romansano@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi analisar a resistência a fratura de dentes tratados endodonticamente restaurados com núcleo metálico fundido, pino pré-fabricado e sem a utilização de nenhum sistema de retenção intra-radicular. Para isto foram selecionados 30 caninos superiores humanos anatomicamente semelhantes, divididos em três grupos de dez espécimes cada, sendo que o grupo I não recebeu pino intra-radicular, o grupo II foi restaurado com núcleos metálicos fundidos e o grupo 3 foi restaurado com pinos pré-fabricados intra-radiculares e resina composta. Após serem restaurados os dentes foram levados a máquina de ensaios universal para os testes de compressão a 45º. A análise dos resultados (ANOVA, p > 0,05) mostrou haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos. O teste de Tukey mostrou não haver diferença estatisticamente significativa entre os núcleos metálicos fundidos e pinos pré-fabricados, enquanto o grupo sem retenção intra-radicular apresentou resultados significativamente inferiores aos outros grupos.
De acordo com os resultados os autores puderam concluir que o a presença de um retentor intra-radicular influencia de maneira significativa a resistência dos dentes tratados endodonticamente. (Apoio financeiro: CAPES.)
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Estabilidade da adaptação de bases de próteses totais submetidas a polimento químico
BROILO, J. R.*, GOMES, M., SARTORI, E. A., SCHMIDT, C. B., SHINKAI, R. S. A.
Prótese Dentária - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: broilodentistry@connectodonto.com.br
Este trabalho avaliou o efeito longitudinal do polimento químico sobre a adaptação interna de bases de próteses totais confeccionadas em resina acrílica ativada termicamente polimerizada por técnica convencional (C) ou por microondas (M). Foram testados 6 grupos (n = 6/grupo): polimerização C, sem polimento (CS); polimerização C, polimento químico (CQ); polimerização C, banho de água a 75C (CA); polimerização M, sem polimento (MS); polimerização M, polimento químico (MQ); e polimerização M, banho de água a 75C (MA). A adaptação interna foi avaliada por pesagem em balança analítica de precisão de uma película de polivinilsiloxano interposta entre base de resina e modelo-mestre metálico. A adaptação foi medida imediatamente após o polimento e após 30 dias de armazenamento em água a 37ºC. Não houve diferença significativa na adaptação imediata em função do tipo de polimerização, do polimento ou da interação polimerização/polimento (ANOVA/teste de Tukey,  =  0,05). Após 30 dias, as médias de adaptação (g) foram: CS = 2,46 0,32 a; CQ = 3,40 0,23 d; CA = 3,140,22 c; MS = 3,230,37 cd; MQ = 3,41 0,47 d; MA = 2,81 0,33 b (médias seguidas por letras diferentes diferem entre si,  = 0,05). Todos os grupos apresentaram aumento significativo de desadaptação ao longo do tempo, com exceção do grupo CS (teste t pareado,  = 0,05). A variação de adaptação foi: CS = 5,58%, CQ = 61,90%, CA = 26,10%, MS = 33,47%, MQ = 43,88%, MA = 19,07%.
Os resultados sugerem que as bases submetidas a polimento químico apresentam maior desadaptação ao longo do tempo, embora a adaptação imediata não seja afetada.
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Rugosidade superficial de uma resina acrílica ativada termicamente submetida a diferentes tipos de polimento
SARTORI, E. A.*, SCHMIDT, C. B., BROILO, J. R., GOMES, M., SHINKAI, R. S. A.
Prótese Dentária - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: sartori@redesul.com.br
Este trabalho avaliou a rugosidade superficial de uma resina acrílica ativada termicamente polimerizada por técnica convencional (9 h em banho de água a 75C), e por microondas (de acordo com as instruções do fabricante), submetida a polimento mecânico (pedra-pomes + água e branco de Espanha + água em torno mecânico) ou polimento químico (polidora química PQ-9000, 10 s a 70C). Amostras de resina acrílica (VeraCryl) foram confeccionadas (5 x 10 x 40 mm) e divididas em seis grupos (n = 10/grupo): polimerização convencional sem polimento (CS); polimerização convencional, polimento mecânico (CM); polimerização convencional, polimento químico (CQ); polimerização por microondas, sem polimento (MS); polimerização por microondas, polimento mecânico (MM); e polimerização por microondas, polimento químico (MQ). A rugosidade superficial foi avaliada com rugosímetro Mitutoyo SJ-201 através do parâmetro Ra. Os resultados de rugosimetria superficial foram submetidos a ANOVA e teste de Tukey, ao nível de significância de 0,05. Os valores médios (DP) de Ra (m) obtidos foram: CS = 0,24 (0,02) b; CM = 0,15 (0,07) a; CQ = 0,25 (0,05) b; MS = 0,23 (0,02) b; MM = 0,14 (0,01) a; MQ = 0,28 (0,03) b. Médias seguidas por letras distintas foram estatisticamente diferentes entre si. Não houve influência do tipo de polimerização na rugosidade superficial. Os grupos com polimento mecânico apresentaram os menores valores de rugosidade em comparação com os grupos do polimento químico e sem polimento.
Os resultados sugerem que o polimento químico não foi eficaz em proporcionar uma superfície mais lisa.
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Cárie dentária, condições periodontais e necessidade de próteses em pacientes com moléstia de Hansen
CORRÊA, C. T.*, MARTINS, M. D., RUSSO, M. P., LEMOS, J. B. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS. E-mail: christianthomc@hotmail.com
A moléstia de Hansen (MH) é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacteryum leprae (M. leprae) e que acomete cerca de 12 milhões de pessoas no mundo. Atualmente, a MH representa uma das poucas doenças infecciosas com elevação de incidência em nosso País, uma tendência contrária àquela que vem ocorrendo em termos mundiais. Portanto, a situação vigente faz com que a hanseníase seja uma enfermidade de importância nacional e que acarreta sérios problemas de ordem biopsicossocial e econômico. As seqüelas da MH tais como mãos em garra e amputações das mãos podem interferir diretamente na saúde bucal destes indivíduos. Diante disto, o objetivo do estudo foi avaliar as condições de saúde bucal de 100 pacientes portadores de MH, 71 pacientes do sexo masculino e 29 do sexo feminino, com idade média de 65 anos que residem na Colônia de Pacientes Hansenianos do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti. Os métodos de avaliação utilizados foram anamnese, exame clínico através de CPOD, índice de placa, índice de sangramento e índice de PSR. O CPOD encontrado foi 31. Dentre os pacientes examinados apenas 27 apresentavam dentes na boca sendo observados índice de placa de 80%, índice de sangramento de 30% e PSR com valor 2.0. Nos quais, 100% necessitavam de procedimentos curativos. Dentre todos os pacientes 98 necessitavam de reabilitação bucal com prótese (total e removível).
Conclui-se que os pacientes portadores da MH não possuem motivação para procurar atendimento odontológico, bem como, participar efetivamente das atividades de promoção de saúde. Estes dados podem refletir as deformidades físicas devido às mutilações nos dedos e mãos além de alterações psicológicos que a MH gera no seu portador.
 Ia154
Paracoccidiodomicose bucal – estudo retrospectivo de 66 casos
GODOI, M. L.*, CORVELLO, P. C., ARAÚJO, L. M. A., GOMES, A. P. N.
Semiologia e Clínica - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: godoiml@bol.com.br
A paracoccidiodomicose é uma infecção fúngica sistêmica de caráter endêmico no Brasil, e que pode se manifestar primariamente na cavidade oral, o que destaca a importância do papel do cirurgião-dentista no seu diagnóstico. Baseado nisso realizou-se um estudo retrospectivo de 66 casos de paracoccidiodomicose diagnosticados através de suas manifestações bucais, com exame histopatológico realizado no Centro de Diagnóstico das Doenças da Boca (CDDB) - UFPel, entre os anos de 1966 e 2002. O estudo foi realizado a partir dos registros do arquivo de fichas de biópsia, encaminhadas por profissionais da cidade e da região sul do estado ou de casos provenientes do próprio ambulatório clínico do CDDB. Neste trabalho verificou-se uma maior incidência da doença em indivíduos do sexo masculino (95,5%) entre os 40 e 60 anos de idade (79,9%), afetando predominantemente aqueles que possuem alguma atividade que inclua o manuseio da terra (66,7%). A gengiva (57,5%) e a mucosa jugal (48,5%) foram as localizações bucais mais freqüentemente afetadas e a apresentação clínica sob forma de ulcerações e aspecto moriforme, ocorreram em 81,8% e 51,5% dos casos, respectivamente. Em 40,6% dos casos foi diagnosticado comprometimento pulmonar. No diagnóstico clínico, os cirurgiões-dentistas solicitantes da biópsia consideraram a possibilidade de paracoccidiodomicose em 72,7% dos casos.
É importante o conhecimento das características dessa doença que é potencialmente fatal e freqüentemente afeta a boca, além de ser uma enfermidade endêmica em nosso estado.
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Análise comparativa da autopercepção e conhecimento sobre saúde bucal em pacientes adultos em tratamento e de urgência
MONTEIRO, A. O.*, PENHA, S. S., ROCHA, R. G.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ale_monte@uol.com.br
O objetivo do trabalho foi avaliar e comparar o grau de percepção e de conhecimento sobre saúde bucal dos pacientes atendidos na disciplina de Clínica Integrada da FOUSP (Grupo 1 - G1) e no Setor de Urgência (Grupo 2 - G2) desta faculdade. Participaram 30 pacientes em cada grupo, maiores de 18 anos, após atendimento. Para avaliar autopercepção, os pacientes preencheram um questionário sobre saúde bucal e dados pessoais, seguido de exame clínico realizado pelo examinador, para observar as condições bucais. No G1, 67% dos pacientes eram mulheres, com idade média intragrupo de 53,1 anos. No G2, a distribuição por sexo foi equivalente (50%), sendo a idade média de 32,8 anos. No G1 33,3% dos pacientes relatam visitar o dentista a cada 6 meses e no G2, 73,3% afirmam procurar o dentista apenas ao detectar algum problema. Nos últimos 6 meses 6,6% dos pacientes do G1 relatam ter sofrido de intensa dor de dente e no G2, este número foi de 39,6%, sendo este o motivo que o levou a procurar o setor de urgência em 66,6% dos casos. Com relação à higiene, 66,6% dos integrantes do G1 e 46,2% no G2 afirmam escovar seus dentes 3 ou mais vezes por dia; recebendo orientação do dentista em 56,1% e 26,4%, respectivamente ( < 0,05). As maiores necessidades de tratamento no G1 foram dentística, periodontia e prótese removível e no G2, dentística e endodontia. O CPO-D médio do G1 foi de 21,64 e do G2 foi de 16,27.
Pacientes em atendimento regular apresentam idade e CPO-D maiores do que os pacientes de urgência; e têm maior acesso à orientação profissional em higiene bucal. (Apoio financeiro: CNPq/PIBIC.)
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Avaliação estomatológica dos pacientes portadores de anemia de Fanconi
LEPREVOST, J.*, RIBAS, M. O., RODRIGUES, M. A., LIMA, A. A. S., MARTINS, W. D., FRANÇA, B. H.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: jeglifer@hotmail.com
A anemia de Fanconi é uma doença genética de herança autossômica recessiva com manifestações clínicas geralmente na infância. Caracteriza-se por insuficiência da medula óssea e malformações congênitas. Na APACN (Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia) foi constatada a presença de diversas crianças com AF, o que despertou-nos a investigação desta doença hematológica, sendo o propósito deste estudo, observar as alterações estomatológicas desses pacientes, visto que são poucos os estudos encontrados na literatura na área odontológica. Cada região anatômica foi avaliada com o objetivo de detectar alterações do padrão de normalidade, utilizando como referência, os parâmetros clínicos de normalidade descritos por Castro (1992), avaliando um número de 30 pacientes com AF; constatando a prevalência, nas alterações sistêmicas, do aparecimento de pigmentações na pele, principalmente as manchas café com leite, sendo que as alterações locais na cabeça e pescoço, foram encontradas em mais de 50% dos pacientes. De origem específicas, na região bucal o maior índice encontrado foi o de gengivite, seguido de alterações na posição dentária e alterações do esmalte dentário.
A sobrevida dos pacientes com AF está aumentando, e o CD necessita de informações científicas a respeito da saúde bucal destes pacientes, para lhes proporcionar um tratamento igualitário e estar consciente dos riscos pertinentes a própria situação clínica.
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Levantamento da prevalência de doenças sistêmicas e uso de medicamentos nos pacientes da Clínica Integrada da FOUSP
SILVA, R. M.*, HORLIANA, A. C. R. T., PEREZ, F. E. G.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: renatamartinss@ig.com.br
Pouca importância é dada à anamnese pelo cirurgião-dentista. O objetivo deste trabalho é observar as principais doenças sistêmicas apresentadas nos pacientes em tratamento odontológico na disciplina de Clínica Integrada da FOUSP, através de um questionário, mostrando ao clínico quão freqüente é o relato das mesmas e/ou o uso de medicamentos, o que vem acentuar a importância do procedimento anamnético. Os formulários, aprovados pela comissão de ética, foram entregues a 248 pacientes, obtendo-se as seguintes informações: 1- presença de algum problema de saúde, 2- possível tratamento médico atual, 3- uso diário de alguma medicação; 4- se a mesma teria sido prescrita por algum médico. Foram registrados também: idade, sexo e raça dos avaliados. A tabulação dos dados mostrou que 52% dos pacientes declaram não ter nenhum problema de saúde. Afirmam ter apenas um, 30,5%; enquanto 17,5% declaram ter pelo menos dois, sendo a hipertensão associada à diabetes o mais freqüente (50% dos casos). A hipertensão é a doença sistêmica mais citada (37,5%), sendo controlada com uma diversidade de medicamentos. O diabetes é o segundo problema mais comum, seguido de hipotireoidismo, depressão e ansiedade, asma e bronquite, cálculo renal e artrose.
É cada vez mais freqüente observar doenças sistêmicas uma vez que a população vem envelhecendo. O trabalho mostra ao cirurgião-dentista a importância do conhecimento desse paciente, além da medicação que o mesmo possa estar usando, visando ressaltar a importância da anamnese a fim de que sejam prevenidas intercorrências durante o tratamento odontológico.
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Avaliação histoquímica, imuno-histoquímica, morfométrica e ultra-estrutural da língua de indivíduos chagásicos autopsiados
DUARTE JÚNIOR, M. A. P.*, PEREIRA, S. A. L., RODRIGUES, D. B. R., REIS, M. A. D., TEIXEIRA, V. P. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE UBERABA. E-mail: marciojrr@hotmail.com.br
Já foi descrita a ocorrência de processos patológicos e agentes infecciosos na língua de humanos. O objetivo do trabalho foi avaliar histoquímica, imuno-histoquímica, morfométrica e ultra-estruturalmente a língua de chagásicos comparando-os aos não-chagásicos. Selecionamos 25 protocolos de autópsias realizadas no Hospital Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG), sendo divididos em 11 chagásicos (1 na fase aguda) e 14 não-chagásicos. Coletamos fragmentos da língua e realizamos nos chagásicos imuno-histoquímica para T. cruzi e microscopia eletrônica. Realizamos morfometria da luz dos ductos das glândulas salivares de von Ebner, da fibrose e dos mastócitos. A imuno-histoquímica para T. cruzi foi negativa em todos os casos. Na análise ultra-estrutural caracterizamos a fibrose e o infiltrado inflamatório. A intensidade da inflamação (72,73 x 38,09%), da fibrose (9,16 x 3,29%) e a área da luz dos ductos das glândulas (4.606,20 x 3.220,98 m2), foram significativamente maiores nos chagásicos quando comparados aos não-chagásicos. 
Concluímos que os chagásicos apresentam maior dilatação dos ductos das glândulas salivares; aumento do infiltrado inflamatório, dos mastócitos e da fibrose. Estes achados morfológicos sugerem que o estudo anátomo-patológico isoladamente da língua, ou em conjunto com outros órgãos, pode trazer subsídios diagnósticos e patogenéticos para o melhor conhecimento da doença de Chagas. (Apoio financeiro: Universidade de Uberaba, FMTM, FAPEMIG, CNPq.)
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Efeito do extrato do Schinus terebinthifolius raddi sobre as lesões ulceradas induzidas na mucosa oral do rato
SARTORETTO, J.*, RIBAS, M. O., GRÉGIO, A. M. T., LIMA, A. A. S., ACRA, L. A.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: josianesartoretto@zipmail.com.br
A aroeira (Schinus terebinthifolius raddi), uma planta nativa da região Sul do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru e Bolívia, está distribuída por todo o litoral paranaense. A aroeira floresce em novembro até março, às vezes irregularmente, frutifica em seguida. Os frutos podem permanecer até a próxima floração. O objetivo foi estudar o modo de ação e os efeitos terapêuticos da aroeira, no combate ao processo inflamatório, no processo de reparo do tecido sobre as lesões ulceradas da mucosa bucal do rato. Foram utilizados cinqüenta ratos machos do tipo Rattus norvegicus albinus, Rodentia, Mammalia da linhagem Wistar com idade aproximada de 45 a 50 dias e alimentados com ração e água ad libitum, os quais foram divididos em 2 grupos: 1 experimental de 25 animais e 1 grupo controle de 25 animais. Em seguida foram induzidas na língua dos animais as lesões ulceradas através da aplicação tópica diária de hidróxido de sódio a 40%. As lesões foram tratadas pela aplicação tópica do extrato da aroeira e os ratos foram sacrificados com a anestesia inalatória, utilizando éter etílico a 97% no 2º, 7º, 14º, 21º e 42º dias após o início do tratamento. Os cortes histológicos foram corados em hematoxilina-eosina e observados em microscopia óptica nos aumentos de 100 X a 400 X.
As úlceras cicatrizaram clinicamente em 7 dias, e histologicamente não houve diferença na primeira fase da cicatrização, porém nas fases tardias observou-se a proliferação maior de fibroblastos o que foi notado clinicamente pela presença de hiperceratose.
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Levantamento epidemiológico de lesões orais em crianças – um estudo de 20 anos do CDDB/FO - UFPel
FONTES, S. T.*, COSTA, S. D., LIMA, G. S., ARAÚJO, L. M. A., TARQUINIO, S. B. C., ETGES, A., GOMES, A. P. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: silviaterrafontes@bol.com.br
Apesar do grande número de relatos de caso de lesões em crianças encontrado na literatura, estudos epidemiológicos sobre a ocorrência de patologias orais na população pediátrica são raros. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das biópsias em crianças recebidas pelo Centro de Diagnóstico das Doenças da Boca (CDDB) da Faculdade de Odontologia da UFPel em um período de 20 anos (1983-2002). Para isso, os arquivos do CDDB foram revisados e todas as lesões em crianças entre 0 e 14 anos foram selecionadas. Além do diagnóstico histopatológico, dados referentes ao sexo, a idade dos pacientes e a localização das lesões foram registrados. Do total de 9.465 biópsias recebidas pelo serviço neste período, 589 (6,22%) eram de crianças. Estas lesões foram classificadas em 12 categorias. De acordo com nossos resultados, 88% das lesões foram encontradas entre os 7 e 14 anos, e não houve diferença significativa entre o sexo feminino (53%) e o sexo masculino (47%). A lesão mais comumente encontrada foi o mucocele (19%), seguida pelo cisto dentígero (9%). No grupo dos tumores odontogênicos, o odontoma foi a lesão mais frequente (4,5%). Com relação às lesões malignas, estas representaram uma pequena porção de nossa amostra (1,3%).
Estes resultados estão de acordo com aqueles encontrados na literatura, e tais dados são importantes para a detecção de diferenças entre áreas geográficas, verificação de linhas de diagnóstico, bem como para proporcionar subsídios aos clínicos e odontopediatras no momento da avaliação e manejo de seus pacientes.
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Associação entre síndrome da ardência bucal e xerostomia
MAIDANA, J. D.*, CHERUBINI, K., FIGUEIREDO, M. A. Z., YURGEL, L. S., KRAPF, S. M.
Serviço de Estomatologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: jumaidana@yahoo.com.br
A síndrome da ardência bucal (SAB) caracteriza-se pela queixa de ardência constante na boca sem que qualquer lesão seja detectada ao exame físico, e, a despeito dos estudos já realizados, sua causa permanece desconhecida. O presente estudo teve por objetivo investigar a existência de associação entre xerostomia e SAB. A amostra foi constituída por 100 indivíduos do sexo feminino, entre 30 e 81 anos de idade, distribuídos em dois grupos: (a) grupo caso: 50 mulheres portadoras de SAB, cadastradas entre os pacientes do Serviço de Estomatologia do Hospital São Lucas da PUCRS; (b) grupo controle: 50 mulheres não portadoras de SAB. Cada indivíduo foi submetido à coleta de saliva total estimulada mecanicamente, e a velocidade de fluxo salivar (VFS) foi obtida pelo método gravimétrico. Os dados obtidos foram analisados por meio de estatística descritiva e do teste t de Student, considerando-se o nível de significância de 5%. O grupo caso exibiu VFS média igual a 0,86 ml/min (0,65), enquanto para o grupo controle o valor foi de 1,01 ml/min (0,65), não sendo observada diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos avaliados (p > 0,05). A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que não existe associação entre xerostomia e síndrome da ardência bucal. 
A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que não existe associação entre xerostomia e síndrome da ardência bucal. (Apoio financeiro: FAPERGS.)
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Material restaurador estético: avaliação da radiopacidade em função do kVp e tempo de exposição nominal
VICINELLI, N. L.*, TIRAPELLI, C., PANZERI, F. C., PANZERI, H., PARDINI, L. C.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: naty_vicinelli@zipmail.com.br
O material restaurador estético deve ser suficientemente radiopaco para fornecer um diagnóstico preciso na observação do complexo dente/restauração. No Brasil existem aparelhos de raosi X de 60 e 70 kVp e o tempo de exposição nominal (TEN) é ajustado pelo cirurgião-dentista. Este estudo avaliou a radiopacidade de materiais restauradores resinosos comparando-se diferentes kVps e TEN. Foram utilizados aparelhos de 70 e 60 kVp com TEN ajustados para: 60 kVp (t1 = 0,20; t2 = 0,32 e t3 = 0,40 s) e 70kVp (t1 = 0,20; t2 = 0,30 e t3 = 0,40 s). Três amostras (7 mm de diâmetro e 2 mm de espessura) em resina composta (P60; Z100), e compômero (Dyract) foram confeccionadas e radiografadas ao lado de uma escala de alumínio (penetrômetro). Após o processamento (temperatura/tempo) dos filmes a densidade óptica (DO) foi medida por meio de fotodensitômetro. A partir dos valores das D.O. calculou-se a radiopacidade (R): R = [DO da amostra  100]/DO do alumínio (espessura equivalente de 2 mm). ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05) detectaram diferenças estatisticamente significantes na radiopacidade de acordo com variação do: 1) kVp: amostras radiografadas nos aparelhos de 70 kVp mostraram valores de radiopacidade maiores, 2) TEN: para t1 versus t2 e t1 versus t3 (70 kVp) a radiopacidade mostrou-se diferente de acordo com o TEN, entretanto, para t1 versus t2, t1 versus t3, t2 versus t3 (60 kVp) e t2 versus t3 (70 kVp) a radiopacidade não variou significantemente.
Concluímos que o tipo de aparelho de raios X (60 e 70 kVp) e o tempo de exposição nominal podem modificar a radiopacidade de materiais restauradores resinosos.
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Estudo da contaminação microbiológica nos equipamentos radiográficos
ROSA, L. P.*, SILVA, F. C., JORGE, A. O. C., ANTONIAZZI, M. C. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: sinfrevale@ig.com.br
A transmissão de doenças infecciosas é possível em radiologia odontológica, por decorrência da contaminação dos equipamentos radiográficos e do material para tomada e processamento das radiografias intrabucais que, a todo momento, podem contaminar as mãos do operador e os locais por ele tocados. A presente pesquisa teve por objetivo verificar a contaminação nas áreas de maior contato entre operadores e equipamentos radiográficos (que foram subdivididos em locais suspeitos de maior contaminação) utilizados nas clínicas do Departamento de Odontologia da UNITAU. Trezentos e vinte e cinco amostras de locais diferentes de dezessete equipamentos foram coletadas após procedimentos rotineiros de atendimento à pacientes na clínica, utilizando placas Rodac e de Petri com os meios de cultura ágar Sabouraud Dextrose com cloranfenicol, Mitis Salivarius Bacitracina sacarose, ágar MacConkey, ágar salgado e ágar-sangue, com o objetivo de identificar diferentes microrganismos.
Os resultados comprovaram que os equipamentos radiográficos são igualmente contaminados, apresentando índices de 50%, em média, de contaminação microbiológica, e que a contaminação foi diferente entre os grupos de microrganismos. O maior índice de contaminação foi por Staphylococcus (50%), o menor índice por bacilos Gram-negativos (6%). Leveduras do gênero Candida e Estreptococcus do grupo mutans apresentaram contaminações equivalentes (30%). 
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Perfil do conhecimento em radiologia dos acadêmicos de odontologia da UFPR
TOMASI, C.*, ARAÚJO, D. M., LOPES, M. C.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. E-mail: ctomasi_@hotmail.com
O exame radiográfico é um meio complementar de diagnóstico de grande importância na Odontologia. Sendo assim, o profissional deve sempre buscar imagens radiográficas com alta qualidade. A obtenção destas imagens depende de diversos fatores, como equipamentos calibrados, ótimo processamento radiográfico, domínio técnico e conhecimento atualizado sobre Radiologia. A negligência desses fatores é responsável pelo grande número de radiografias inadequadas. O cirurgião-dentista deve ser capaz de reconhecer em que passo do processo de obtenção da radiografia houve falha e saber como corrigi-la ou evitá-la. Obter radiografias adequadas para diagnóstico evita a repetição das mesmas; expondo o paciente a quantidades mínimas de radiação, reduzindo seus riscos, o desconforto para o paciente, os custos e o tempo de trabalho. O objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento dos acadêmicos de Odontologia da UFPR sobre Radiologia, e detectar as falhas mais freqüentes na obtenção das radiografia intrabucais. Foi aplicado questionário específico aos alunos matriculados nos períodos profissionalizantes do Curso. Os resultados mostraram que, dos 129 questionários respondidos, à medida que os alunos passam para períodos mais avançados vão se tornando mais negligentes em relação aos passos necessários na obtenção de radiografias com qualidade, já que 40% dos alunos utilizam apenas um minuto na revelação e apenas uma pequena parcela de 8% utiliza o tempo adequado de cinco minutos e, além disso, 10% nem observam o tempo de fixação da película radiográfica.
Os autores concluem, então, que há necessidade da instalação de manutenção de um programa de controle de qualidade em Radiologia no Curso de Odontologia na UFPR.
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Avaliação da densidade óptica de resinas compostas micro-híbridas por meio de radiografia digital
SOARES, M. G.*, TAKESHITA, W. M., MÉDICI FILHO, E., CASTILHO, J. C. M., MORAES, L. C., SANTOS, L. R. A.
Cirurgia, Periodontia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: miltonradio@bol.com.br
O objetivo desse estudo foi verificar a radiopacidade de 4 marcas de resinas compostas micro-híbridas: Filmagic - Vigodent, Herculite - Kerr, TPH - Dentsply, W3D - Wilcos na cor A3 e compará-las com o esmalte dental por meio de radiografia digital direta. Foram utilizadas placas de acrílico de 20 mm por 30 mm, nas espessuras 1 mm, 2 mm e 3 mm contendo 4 orifícios os quais foram preenchidos com as resinas compostas e fotopolimerizadas, como parâmetro utilizamos 3 dentes humanos desgastados nas mesmas espessuras. Confeccionaram-se 36 corpos-de-prova que foram mantidos em tubos de ensaio com água destilada a 37  1ºC. Os corpos-de-prova juntamente com o dente humano, foram radiografados com o aparelho Dentsply - Gendex 765DC a uma distância de 40 cm e para capturar as imagens, um sistema de radiografia digital direta Visualix Dentsply-Gendex, equipado com o sensor “charge-couple device”, para tratamento das imagens utilizou-se o software Digora for Windows. Os resultados submetidos ao teste de Tukey ao nível 5% de significância e análise de variância (ANOVA) mostraram diferenças estatisticamente significantes entre os valores médios de densidade do esmalte dental e das resinas compostas, sendo que, a resina composta TPH apresentou os maiores valores médios de densidade óptica, seguida pela Herculite, W3d e Fill Magic.
Nas espessuras estudadas as resinas compostas apresentaram valores de densidade óptica superiores ao do esmalte, em vista disso, levando em consideração a radiopacidade, apresentaram-se satisfatórias para uso clínico.
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Radiografia periapical versus interproximal no diagnóstico de cáries proximais – análise convencional e digital
ALBUQUERQUE, S. R.*, LAMBERTI, P. L. R.,FARIAS, J. G., ROCHA, J. R. M.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: sil.vana@bol.com.br
O presente estudo comparou a eficácia das radiografias periapicais e interproximais no diagnóstico de cárie proximal, através de análise convencional e digital. Foram analisadas 84 radiografias, periapicais e interproximais, pelos métodos convencional e digital indireto. Na comparação entre as técnicas interproximal e periapical convencionais e considerando a “bite-wing” como padrão ouro, o exame periapical mostrou sensibilidade de 44,44%, especificidade de 76,92%, valor preditivo positivo de 72,72%, valor preditivo negativo de 95,30%. Na comparação entre a radiografia digital e a convencional, tendo a radiografia interproximal convencional como padrão ouro foi encontrada sensibilidade de 94,4%,especificidade de 97,57%, valor preditivo positivo de 77,27%, valor preditivo negativo 99,5%. Quando a radiografia interproximal digital foi considerada padrão ouro, foi verificada sensibilidade de 77,27%, especificidade de 99,5%, valor preditivo positivo de 94,44% e valor preditivo negativo de 97,57%
Portanto, pode-se afirmar que a radiografia digitalizada obteve desempenho superior ao exame convencional na detecção de cárie proximal e a técnica interproximal, melhor do que a periapical.
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Pinos estéticos intra-radiculares pré-fabricados: correlação dos níveis de cinza por meio de imagens digitais
CARNEIRO, B. F.*, SANTOS, L. R. A., CASTILHO, J. C. M., TAKESHITA, W. M., MÉDICI FILHO, E., VALANDRO, L. F.
Cirurgia, Periodontia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: brumazola@bol.com.br
Os pinos intra-radiculares pré-fabricados têm sido uma alternativa estética para restaurações de dentes que apresentam grande destruição coronária. Uma das grandes desvantagens de alguns pinos intra-radiculares pré-fabricados é o grau de radiopacidade menor do que as estruturas dentais. Sendo assim, o propósito desse trabalho é avaliar o grau de radiopacidade de 5 tipos de pinos intra-radiculares pré-fabricados por meio de radiografia digital direta. Foram utilizados os pinos C Post, DT Light Post, Light Post, Aesthetic Post e Aesthetic Post Plus todos da marca Bisco. Os pinos intra-radiculares pré-fabricados foram cortados em fatias de 2 mm, perpendicularmente ao longo eixo, em seguida foram radiografadas juntamente com um de dente humano de mesma espessura. Para avaliar o grau de radiopacidade foi usado um programa de computador denominado Digora. Os resultados submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5% de significância e análise de variância (ANOVA), mostrou que os pinos estudados apresentaram diferença estatisticamente significante em relação a dentina, sendo que o pino DT Light Post foi o que apresentou maior radiopacidade (102,33 tons de cinza) enquanto o pino Aesthetic Pos menor radiopacidade (15,67 tons de cinza).
Conclusão: para os pinos C Post e DT Light Post, não houve diferença estatisticamente significante entre eles e apresentaram valor de radiopacidade em tons de cinza maior do que a dentina. Por sua vez os pinos Light Post, Aesthetic Post e Aesthetic Post Plus apresentaram valor de radiopacidade menor do que a dentina.
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Utilização e acuidade do sistema RadWorks CD-Viewer 1.0 para telerradiologia
FONSECA, A. C.*, VAROLI, F. P., COSTA, C., BUSCATTI, M. Y., ARITA, E. S.
UNIVERSIDADE PAULISTA - CAMPUS BACELAR. E-mail: cacafonseca@hotmail.com
O presente estudo objetivou comparar medidas lineares em imagens impressas em filmes fotográficos, por reformatação no programa Dentascan (General Electric Co., EUA), e por telerradiologia no sistema RadWorks CD-Viewer versão 1.0. Utilizamos 30 cortes parassagitais obtidos pelo programa Dentascan, e estes foram impressos em filmes fotográficos. As imagens foram transmitidas para outro computador, e novamente impressas em filmes por meio do sistema RadWorks. Uma escala vertical de 10 milímetros foi utilizada no monitor da “estação de trabalho” para representar a medida original, sendo posteriormente comparada com as medidas nos filmes. Nos filmes impressos a partir do programa Dentascan, obtivemos altura média de 10,09 milímetros e desvio padrão de 0,39, com ampliação de 0,9%. Nos filmes impressos a partir do sistema RadWorks encontramos valores médios de 29,93 milímetros, ampliação de 199,3% e desvio padrão de 1,41.
As mensurações lineares em filmes impressos pelo sistema Dentascan mostraram-se confiáveis, enquanto no sistema RadWorks, devido à grande ampliação, torna-se necessário o uso de uma outra escala vertical visando a calibração.
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Cimentos resinosos empregados em restaurações livres de metal: densidade óptica por meio de sistema digital
VILLAÇA, M. F. L.*, TAKESHITA, W. M., SANTOS, L. R. A., MÉDICI FILHO, E., CASTILHO, J. C. M., LEITE, F. P. P.
Cirurgia, Periodontia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: nandavillaca@zipmail.com.br
O homem busca o reestabelecimento da estética e função mastigatória dos dentes. E com o passar dos tempos surgiram diversos materiais, como a porcelana. Contudo, com o advento desse material também se tornou necessário os materiais de fixação, que com o surgimento das técnicas de condicionamento ácido tornou os materiais mais receptivos a adesão. Porém uma propriedade importante que deve apresentar estes materiais se refere a radiopacidade que deve ser maior do que as estruturas dentais. Em vista disso, é propósito do presente trabalho de pesquisa avaliar o grau de radiopacidade de 3 marcas de cimentos resinosos: Illusion (Bisco), Panavia F (Kuraray) e Rely-X (3M) por meio de radiografia digital direta. Foram confeccionados 27 corpos-de-prova nas espessuras de 1 mm, 2 mm e 3 mm e 5 mm de diâmetro, como referencial foram utilizados 3 dentes humanos desgastados nas mesmas espessuras. Para captação da imagem foi utilizado um sistema de radiografia digital direta RVG Trophy 2000 (Trophy Radiologie, Vincennes, França). O grau de radiopacidade foi avaliado utilizando-se um programa de computador. A análise estatística foi realizada pelos testes de Tukey com 5% de significância e análise de variância (ANOVA). Obtivemos os seguintes resultados: na espessura 3 mm encontramos os maiores valores de tons de cinza Illusion (243,89), Panavia F (225,11) e Rely-X (235,22). 
Concluímos que não houve diferença estatisticamente significante nos valores de radiopacidade entre o 3 cimentos resinosos, sendo que apresentaram valor de radiopacidade maior do que a dentina e esmalte.
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Densidade radiográfica em milímetros de alumínio no sistema digital direto – metodologia
OLIVEIRA FILHO, A. B.*, SALZEDAS, L. M. P., LOUZADA, M. J. Q.
Patologia e Propedêutica Clínica - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: zuzobraz@yahoo.com.br
Existem várias metodologias para avaliar a radiopacidade de materiais restauradores, a qual deve ser levemente superior à mesma espessura de esmalte e, de acordo com a American National Standards Institute/ADA, 1 mm do material necessita ter radiopacidade superior a 2 mm de alumínio (mmAl). Em nosso laboratório avaliamos as densidades radiográficas (DR) utilizando imagens de corpos-de-prova obtidas no sistema digital Digora e um referencial de alumínio (posicionado ao lado do elemento radiografado). Os valores de DR passam a ser expressos em mmAl. Entretanto, esta metodologia tem limitações quanto à determinação de valores exatos. É proposta deste trabalho desenvolver metodologia para quantificar no sistema digital direto a DR em mmAl. Como teste utilizamos um corte de dente humano extraído (2 mm de espessura incluindo áreas de esmalte e dentina) e escada de alumínio de 9 degraus, radiografados simultaneamente pelo Digora. Foram realizadas oito repetições. O sistema forneceu a DR média da área de esmalte. Com o programa Excel, traçamos curvas de DR versus espessura dos degraus (para cada imagem). Com o programa, determinamos as equações que melhor se ajustavam a específicos intervalos destas curvas. Com as equações, determinamos os valores correspondentes em mmAl do esmalte.
Da análise das oito repetições obtivemos média de 4,06 0,28 mmAl para o esmalte. A metodologia proposta foi capaz de determinar a radiopacidade do esmalte em mmAl, de maneira rápida e eficaz, que pode ser aplicado a qualquer outro material.
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Avaliação do uso e necessidade de prótese dentária em pacientes idosos
SANTOS, A. A. D.*, SANTORO, C., PELOGGIA, M. C., BARDAL, P. M., LIMA, R. T., MENDES, A. R. S., SILVA, G. C., AQUINO, A. R.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: ademar_ubatuba@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi identificar o uso e a necessidade de prótese dentária baseando-se na presença de espaços protéticos em 154 idosos residentes em asilos do município de Taubaté, distribuídos pela faixa etária de 64 a 116 anos. O exame foi realizado por um examinador calibrado, dentro das normas de biossegurança, com os pacientes sentados e sob luz artificial. O experimento foi desenvolvido, bem como seus códigos e critérios, segundo normas do Ministério da Saúde (Projeto SB 2000) e com a aprovação do Comitê de Ética (333/02). 75,33% dos idosos avaliados são mulheres e 24,64% homens, sendo que 12% dos pacientes se recusaram a participar da pesquisa. Em relação ao uso de prótese superior: 58,53% não usam prótese; 40% usam PT; 0,74% usam uma PPF e 0,74% usam mais que uma PPF ou PPR . No arco inferior: 80% não usam prótese inferior; 17,78% usam PT; 0,74 usam uma PPF e 1, 48% usam mais que uma PPF ou PPR. 80% precisam de PT superior e 85,92% necessitam de uma PT inferior. 14,07% não necessitam de prótese superior e 8,14% não necessitam de prótese inferior.
Como a maioria dos idosos avaliados necessita de prótese dentária superior e inferior, os autores sugerem que uma campanha de conscientização e assistência a saúde bucal do idoso seja estabelecida pelas autoridades competentes para que a perda dentária e o conseqüente uso de prótese não permaneçam associados ao perfil do idoso no Brasil.
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Avaliação da expectativa dos pacientes que freqüentam a sala de espera do Projeto Envelhecer Sorrindo
NAPOLITANO, F.*, GOMES, V. N., FRIGÉRIO, M. L. M. A., MELO, L. M. C.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: nandanapolitano@aol.com
A preocupação com a qualidade de vida tem aumentado em todas as áreas e entendemos que a espera para um atendimento ambulatorial envolva uma carga emocional importante. O presente trabalho tem como objetivo propiciar um ambiente de desconcentração nos momentos que antecedem o atendimento odontológico dos pacientes idosos que freqüentam a clínica do Projeto Envelhecer Sorrindo da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Foi aplicado um questionário nos 47 pacientes, que freqüentaram a sala de espera do projeto durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, as terças-feiras, no período da manhã. Os próprios pacientes respondiam, de acordo com os interesses e anseios, questionamentos referentes à introdução de atividades que consideravam pertinentes de serem realizadas durante o período de espera naquele espaço de pré-atendimento. Como resultado foram encontrados 35 pacientes interessados em permanecer na sala de espera lendo revistas e conversando com seus pares; 24 destes gostariam de realizar atividades orientadas por outros profissionais; 18 gostariam de desenvolver atividades físicas e apenas 9 não sentiam falta de alguma outra opção de entretenimento. 
Pode-se concluir, que aproximadamente 80,85% dos pacientes questionados apresentaram interesse em desenvolver algum tipo de atividade durante o período em que permanecem na sala de espera, enquanto que 19,15% não sentiam necessidade da introdução de nenhuma atividade direcionada.
.
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A realidade do idoso curitibano sob aspecto ético, social e bucal
FRANÇA, B. H. S., SOUZA, A. M.*
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: ale_msouza@hotmail.com
Baseados na escassez de dados sobre a saúde bucal de idosos usuários de próteses, na necessidade de que os profissionais conheçam suas condições de saúde tanto bucal quanto geral e na sua necessidade de tratamento, propusemo-nos a realizar este estudo, a fim de levantar o número de idosos usuários de próteses e também verificar quantos são usuários de medicamentos, comparando o valor monetário que gastam mensalmente com estes medicamentos com o valor que recebem de suas aposentadorias, a fim de analisar a situação social atual do idoso curutibano. Participaram da pesquisa, espontaneamente, 93 idosos, de ambos os sexos, durante o Primeito Encontrão da Terceira Idade realizado nos dias 21 e 22 de outubro de 2001, na cidade de Curitiba, através de questionário e inspeção das próteses, cujos dados coletados foram registrados em fichas clínicas. Houve prevalência do sexo feminino (57%); 85% da população eram usuários de próteses e 15% desdentados e não usuários. 66% dos idosos usam algum tipo de medicamento sendo que o valor de suas aposentadorias variava entre R$ 100,00 e 3.500,00, sendo que 51% recebem menos de meio a 1,5 salários mínimos e somente 17% recebem valores superior a 5 salários. Porém, constatou-se que 12% dos idosos gastam metade de sua aposentadoria em medicamentos.
Há necessidade de se implantar uma política de saúde, cuidadosamente planejada, para suprir as necessidades básicas da população idosa. A análise bioética extrapola as situações relacionadas ao cotidiano com o abandono de milhareas de idosos e o descaso governamental para com a saúde pública.
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Incidência de fissuras lábio-palatinas em neonatos do cisam - UPE no período entre 1998 e 2000
LEITÃO, M. A. F.*, FEITOSA, E. F., LIMA, F. F., SOBRAL, A. P. V.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: freitasmarina@hotmail.com
A fissura labial-palatal é uma alteração de desenvolvimento de origem embrionária, podendo ser provocada por fatores genéticos e/ou ambientais. Realizamos levantamento epidemiológico no CISAM - UPE, verificando a incidência de fissurados lábio-palatal, identificando: sexo, raça, tipo de fenda, APGAR, uso de drogas abortivas, idade da mãe e infecções gestacionais. Observamos 16 pacientes portadores de fissura lábio-palatal dos 15.506 nascidos (1:969). 50% (8) dos pacientes eram do sexo feminino, enquanto os outros (8) corresponderam ao sexo masculino. Com relação ao APGAR podemos observar que 5 pacientes exibiram índices dentro dos valores normais, enquanto 8 exibiram valores inferiores aos aceitos pela OMS, dentre os quais apenas um sobreviveu. 9 neonatos apresentaram fissura labial associada à palatina; 6, fissuras palatina; e somente 1 apresentou fissura labial. Dez foram fissuras isoladas, enquanto os outros (6) exibiram associações com outras malformações. No que diz respeito à idade da mãe observamos variação entre 14 e 40 anos, com média de 23,6 anos. A infecção durante a gestação foi encontrada em apenas um fissurado (mãe sifilítica). A raça e o uso de drogas abortivas, variáveis contidas na pesquisa, não foram especificadas nos prontuários, motivo pelo qual não foram observadas.
A relação nascidos/fissurado mostrou-se elevada quando comparados à literatura. A fissura lábio-palatina, isolada, foi mais comum, e esteve associada a outras anomalias e/ou infecções gestacionais. A idade da mãe não se mostrou determinante em relação a fator causal desta anomalia.
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Expressão imuno-histoquímica das proteínas β-catenina e ciclina d1 em carcinomas epidermóides bucais
SALES, K. U.*, CASTILHO, R. M., SQUARIZE, C. H., PINTO JÚNIOR, D. S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: katiuzzun@hotmail.com
Atualmente, o câncer constitui a segunda causa de morte por doença no Brasil, ficando somente atrás das doenças cardiovasculares. O câncer bucal, por sua vez, corresponde de 3 a 5% do total de neoplasias malignas e está entre os dez tipos mais comuns de câncer. Um dos maiores desafios da pesquisa em relação ao câncer é a identificação das vias de sinalização envolvidas na progressão neoplásica e entender como estas células escapam de seus mecanismos regulatórios. O objetivo deste trabalho é estudar a relação existente entre a expressão da β-catenina e ciclina D1, proteínas envolvidas no processo de proliferação e metástase, em carcinomas epidermóides de boca. Para tanto foram usados 20 casos de carcinomas epidermóides bucais do Arquivo do Serviço de Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. As lâminas referentes a cada caso, foram submetidas a técnica de imuno-histoquímica, utilizando-se anti-corpos anti β-catenina e anticiclina D1. Como resultado verificamos que quando houve a expressão da β-catenina no núcleo e no citoplasma das células neoplásicas, ocorreu a super expressão de ciclina D1.
Concluímos que há uma direta correlação entre a expressão da β-catenina em sua forma livre com a expressão da ciclina D1 em carcinomas epidermóides bucais.
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Expressão das citoqueratinas em carcinoma verrucoso e papiloma oral
SILVEIRA, E. J. D.*, GODOY, G. P., OLIVEIRA, M. C., QUEIROZ, L. M. G., COSTA, A. L. L.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: ericka_janine@yahoo.com.br
As citoqueratinas representam um tipo de filamento intermediário presente nas células epiteliais humanas com considerável especificidade tecidual. A literatura apresenta escassos estudos sobre a expressão das citoqueratinas em carcinomas verrucosos e papilomas orais, que representam neoplasias maligna e benigna de origem epitelial respectivamente. Inspirados neste propósito objetivamos verificar o padrão de expressão das citoqueratinas 10, 13, 14 e 16 nos papilomas orais e carcinomas verrucosos. Para isso utilizou-se a técnica de marcação imuno-histoquímica através do método estreptoavidina-biotina em 8 casos de papilomas e 8 carcinomas verrucosos orais. A citoqueratina 10 marcou camada basal até a suprabasal nos carcinomas verrucosos e predominantemente a camada superficial nos papilomas orais. A citoqueratina 13 expressou-se na maioria dos casos na camada intermediária à superficial nos casos de carcinoma verrucoso e de suprabasal à superficial nos papilomas orais. Já a citoqueratina 14 expressou-se por toda extensão do epitélio dos carcinomas verrucosos e houve predomínio nas camadas basal e suprabasal nos papilomas orais. A citoqueratina 16 marcou da camada suprabasal à superficial nos carcinomas verrucosos e na maioria dos casos na camada superficial dos papilomas orais.
Os resultados permitiram portanto o conhecimento do padrão de expressão das citoqueratinas nos papilomas orais e carcinomas verrucosos, reforçando com isto o entendimento do comportamento biológico distinto das mesmas.
 Ia177
Reabertura e exposição cirúrgica de implantes osseointegrados com laser de Nd:YAG
MEZZOMO, L. A. M.*, PRIETTO, L., ABREU, M. E. R., VIEGAS, V. N., PAGNONCELLI, R. M.
Cirurgia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: lmezzomo@hotmail.com
A pesquisa comparou, através de uma análise qualitativa, a utilização do laser de Nd:YAG (1.060 nm) com uma técnica controle (bisturi), quando do 2º estágio cirúrgico de implantes, analisando suas possíveis vantagens e desvantagens. Foram selecionados 10 pacientes submetidos à cirurgia para a colocação de implantes bilaterais na mandíbula e que tivessem aguardado o tempo de osseointegração. A reabertura do(s) implante(s) de um lado da mandíbula foi feita com laser de Nd:YAG (E = 140 mJ; F = 40 Hz; P = 5,6 W) e do outro com bisturi. Os sítios teste e controle foram obtidos no mesmo paciente, determinando influências sistêmicas semelhantes nos dois diferentes processos de cicatrização. Registrou-se as evoluções clínicas dos dois processos no 5º dia de pós-operatório, através de fotografias e relato da sintomatologia, analisando os seguintes aspectos: supuração (A), edema (B), sangramento (C), dor (D), deiscência de sutura (E) e eritema (F), classificando-se em diferentes graus. Do total da amostra (20 sítios), nenhum grau 0 (presença de A, B, C, D, E, F) foi obtido. No grupo controle, obteve-se 3 sítios com grau 1 (ausência de A, C), seis grau 2 (ausência de A, C, D, E) e 1 grau 3 (somente F ou ausência de qualquer um dos aspectos).No grupo teste, 1 sítio apresentou Grau 1, 4 Grau 2 e 5 Grau 3.
O laser de Nd:YAG constitui-se numa excelente alternativa para a realização de reaberturas de implantes, oferecendo menores tempo cirúrgico, risco de infecções e sangramento, melhores resultados estéticos num menor intervalo de tempo e um trans- e pós-operatório mais confortável para o paciente, quando comparado ao bisturi.
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Fatores relacionados à extrusão de dentes sem antagonista
COSME, D. C.*, RIVALDO, E. G., RÖSING, C. K., FRASCA, L. C. F.
Prótese - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: duciacaldas@zipmail.com.br
Objetivou-se verificar fatores relacionados a extrusão de dentes sem antagonista. Foram avaliados 16 pacientes (70 dentes) com diversas perdas dentárias e diferentes graus de extrusão dos antagonistas. Os pacientes foram submetidos a exame de presença e grau de extrusão clinicamente e por modelos de estudo, nível ósseo radiográfico (distância entre a junção amelocementária e a crista óssea alveolar), e questionário envolvendo história de tratamento periodontal e tempo decorrido pós-exodontia. O grupo dentário com maior prevalência de extrusão foi o dos molares superiores (31,25%). Dos dentes sem antagonista, somente 25% não apresentava-se extruído. 42,5% das extrusões caracterizava-se por erupção ativa, 13,75% por crescimento periodontal e 43,75% por combinação de ambas. 83,5% dos dentes antagonistas aos extruídos foram extraídos há mais de 10 anos. A quantidade de extrusão em 97,77% dos casos não excedeu 3 milímetros. Os coeficientes de correlação de Spearman entre nível ósseo radiográfico (NOR) e extrusão demonstram-se estatisticamente significativos (p < 0,05). A correlação entre NOR e extrusão variou de 0,21 a 0,28; entre NOR e história de tratamento periodontal variou entre 0,08 e 0,24 e entre NOR e erupção ativa atingiu 0,34.
Existe associação entre experiência anterior de doença periodontal e extrusão de dentes sem antagonistas, embora os coeficientes de correlação não sejam elevados, o que demonstra que a presença de doença periodontal pode ser um facilitador do processo de extrusão, entretanto sem ser causa necessária para tal.
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Prevalência de perda de inserção clínica e subseqüente associação a fatores de risco
MENDES, A. R. S.*, AZEVEDO, C. S., SANTOS, J. R. C. D., AQUINO, D. R., CORTELLI, S. C., CORTELLI, J. R.
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: arsmendes@uol.com.br
O presente estudo observacional transversal descritivo teve como objetivo inicial avaliar a prevalência de perda de inserção clínica (PIC) associando os casos a fatores de risco periodontal (idade, gênero e tabagismo) em 619 indivíduos de 15 a 69 anos de idade (28,11  9,81) de uma amostra significativa da região do Vale do Paraíba, SP. O critério prevalente estabelecido de PIC foi a presença de no mínimo 2 sítios dentais por indivíduo, dividindo-se os casos em PIC de 1 a 2 mm ou  3 mm. A PIC foi avaliada através de sondagem periodontal, em 4 pontos por dente (MV, ML, DV, DL) avaliando-se a distância da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa em todos os dentes presentes (exceto terceiros molares). Estes dados foram obtidos por um único examinador previamente calibrado. Para se estabelecer a comparação entre PIC, idade, gênero e tabagismo, foi realizada análise estatística através de ANOVA, com significância estatística de 95%. Dos 15.629 dentes examinados, 3.337 (21,6%) apresentaram PIC de 1 a 2 mm e 1.687 (10,8%)  3 mm. Indiferentemente da extensão de PIC, foi observada associação positiva entre o fator idade e os casos (p < 0,05). Por outro lado, não foi encontrada diferença estatística (p < 0,05), nos casos, quando se avaliou o fator gênero. Ao se analisar o fator tabagismo observou-se associação positiva deste com os casos (p < 0,05), principalmente em PIC  3 mm.
Em função dos resultados obtidos, pode-se concluir que na população-alvo existiu alta prevalência de PIC sendo os fatores idade e tabagismo considerados determinantes importantes para a sua ocorrência.
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Correlação entre medidas clínicas e radiográficas na avaliação periodontal - resultados de 24 meses
LEE, W. Y.*, SALLUM, E. A., JEFFCOAT, M., CURY, P. R.
Periodontia e Implantodontia - UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: koreanbr@ig.com.br
Há controvérsias sobre a possível relação entre parâmetros clínicos e radiográficos na avaliação periodontal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre os parâmetros clínicos e radiográficos observadas como resposta ao tratamento periodontal cirúrgico e na terapia de manutenção. Dezoito lesões de furca em molares inferiores receberam tratamento periodontal cirúrgico não-ressectivo. Medidas de nível clínico de inserção vertical relativo (NCI) e profundidade de sondagem (PS), e radiografias padronizadas foram obtidas antes da cirurgia e aos 6, 12, 18 e 24 meses após as cirurgias, por examinador calibrado. Através da subtração radiográfica a altura de ganho ósseo foi medida. A relação entre as medidas de sondagem e ósseas foi analisada pelo coeficiente de correlação de Pearson. Não houve correlação estatisticamente significante entre alterações no nível clínico de inserção e altura óssea em nenhum exame (ganho médios de NCI versus altura óssea: 0,89  1,21 mm versus 0,34  1,18 mm aos 6 meses; 1,08  1,96 mm versus 0,58  0,72 mm aos 12 meses; 0,95  1,60 mm versus 0,94  1,27 mm aos 18 meses e 0,43  1,89 mm versus 1,03  1,29 mm aos 24 meses. As reduções da PS foram 2,03  1,49 mm, 2,31  1,94 mm, 2,49  1,76 mm, 2,23  1,87 mm, respectivamente aos 6, 12, 18 e 24 meses, sendo que, houve correlação estatisticamente significante apenas entre PS aos 24 meses e ganho na altura óssea aos 18 meses (r = 0,5, p < 0,05).
As mudanças nos parâmetros clínicos e radiográficos parecem refletir diferentes características da reparação periodontal.
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Avaliação clínica e microbiológica do efeito do metronidazol sistêmico no tratamento da periodontite crônica
VERGANI, S. A.*, SHIBLI, J. A., HARASZTHY, V., JORDAN, S., ZAMBON, J., MELO, R. F., MARCANTONIO, R. A. C.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: rafaelafmelo@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar clínica e microbiologicamente o efeito do metronidazol sistêmico associado à raspagem e alisamento radicular (RAR) no tratamento de pacientes com periodontite crônica localizada. Doze pacientes com, no mínimo 4 sítios com profundidade de sondagem (PS) > 5 mm foram avaliados. Quatro pacientes foram tratados com RAR (GI), 4 com RAR associado ao metronidazol 250 mg (3 X dia -10 dias) (GII), e 4 tratados somente com metronidazol 250 mg (3 X dia -10 dias) (GIII). Parâmetros clínicos como presença de placa (Pl), sangramento à sondagem (SS), PS e nível clínico de inserção (NI) foram avaliados antes e 90 dias após a terapia. As amostras microbiológicas foram analisadas por meio de sondas de DNA e PCR. Houve uma diminuição da Pl em todos os grupos (p < 0,0062), sendo estatisticamente melhor para GII (p = 0,0032). SS e PS diminuíram estatisticamente em todos os grupos (p < 0,001), sem haver diferença entre eles (p > 0,93). Não houve diferença na variação do NI (p = 0,66). A. actinomycetemcomitans só foi eliminado no GII. A freqüência de detecção de P. gingivalis, B. forsythus, C. rectus, F. nucleatum ss vicentii e Treponema spp. diminuiu após 90 dias em todos os grupos (p < 0,05). A detecção de P. intermedia, F. nucleatum, e Neisseria spp. foi menor no pacientes que utilizaram metronidazol. A detecção de E. corrodens não foi diminuída em nenhum dos grupos de tratamento (p > 0,08).
Estes dados sugerem que o metronidazol associado ou não a RAR pode ser útil tanto na melhora dos parâmetros clínicos quanto na diminuição de patógenos periodontais, principalmente Aa. (Apoio: CAPES, CNPq.)
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Avaliação comparativa das técnicas de vestibuloplastia convencional e modificada empregando placa acrílica, em pacientes fissurados
PEDRO, P. F.*, ALMEIDA, A. L. P. F., JUSTAMANTE, M. N., AIELLO, C. A., FREITAS, P. Z.
Periodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: patrifranpe@zipmail.com.br
Os pacientes fissurados uni- ou bilateral, em decorrência da própria fissura e das cirurgias plásticas a que são submetidos, apresentam com freqüência alterações na região vestibular ântero-posterior. As seqüelas das cirurgias primárias criam tensões excessivas no lábio operado, na qual a profundidade do vestíbulo não é restabelecida. A vestibulaplastia nestes casos é indicada com intuito de promover uma adequada profundidade de vestíbulo. O objetivo do trabalho é comparar a profundidade de vestíbulo conseguida empregando a técnica de vestibuloplastia convencional e a modificada, na qual se emprega uma placa acrílica. A finalidade da placa acrílica seria manter a musculatura e o retalho mais apical, evitando sua reinserção coronal, caracterizada como recidiva. Vinte pacientes com fissura labiopalatina operada, com idades de 7 aos 19 anos foram divididos em grupos. Dois grupos de pacientes foram submetidos a vestibuloplastia e utilizaram a placa acrílica por período de 15 ou de 30 dias. O grupo controle também foi submetido a vestibuloplastia porém não fez uso da placa acrílica. A profundidade do vestíbulo na área operada foi medida anterior a vestibuloplastia e 4 meses após a cirurgia. Os dados obtidos foram organizados em tabelas e avaliados através do teste t de Student.
Os resultados parciais revelaram que entre os grupos e nos diferentes períodos de uso da placa acrílica, não houve diferença estatística significativa, embora clinicamente os pacientes que utilizaram a placa acrílica por 30 dias, apresentaram melhor resultado.
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Ocorrência de patógenos periodontais em recém-nascidos
AQUINO, A. R.*, SCHERMA, A. P., CORTELL I, J. R., FIGUEIREDO, L. C., FERES, M. G., HARASZTHY, V. I., CORTELLI, S. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: daviaquino@uol.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência bucal de A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, B. forsythus e C. rectus em 33 recém-nascidos, 9 do gênero masculino e 24 do gênero feminino. As amostras microbianas foram coletadas com auxílio de “swab” de algodão tamponado, previamente umedecido em solução de Ringer reduzida, da mucosa jugal do lado esquerdo e dorso da língua. Todas as amostras microbianas foram obtidas no dia, 24 horas antes ou 24 horas após os recém-nascidos terem completado 30 dias de vida, e congeladas a –20ºC. O DNA bacteriano foi isolado utilizando-se matriz comercial de purificação (InstaGene) e as espécies microbianas detectadas por PCR. Os produtos previamente amplificados foram avaliados utilizando-se eletroforese em gel (agarose 1%). Os resultado foram analisados estatisticamente utilizando-se ANOVA, teste t de Student e Kruskal-Wallis (p < 0,05). Todos os recém-nascidos apresentaram pelo menos 1 bactéria. A presença simultânea de 2 ou 3 bactérias foi a ocorrência mais freqüente tendo sido encontrada em 24 (72,72%) bebês. P. gingivalis apresentou a prevalência mais elevada (96,96%), seguida por B. forsythus (60,6%) e P. intermedia (39,39%). Não houve diferença estatisticamente significativa entre a ocorrência das bactérias A. actinomycetemcomitans e C. rectus, ambas encontradas em 18,18% dos recém-nascidos.
A ocorrência observada de patógenos periodontais foi elevada tendo sido P. gingivalis a espécie bacteriana mais prevalente. As membranas mucosas podem representar sítios precoces de colonização para patógenos periodontais.
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Avaliação radiográfica do efeito do alendronato na reabsorção óssea alveolar em ratas com osteoporose
MARQUES, F. R.*, PEREIRA, A. C. P., BARBOSA, A. P. M., ROSA, E. A. R., ROSA, R. T., MACHADO, M. A. N.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: f.marques@onda.com.br
O alendronato é uma droga bisfosfonada utilizada com sucesso no tratamento da osteoporose e demonstrou reduzir a reabsorção óssea alveolar em procedimentos cirúrgicos utilizando retalho mucoperiostal. Os bisfosfonatos têm uma forte afinidade pelo cálcio do tecido ósseo e atuam inibindo a reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos. O objetivo deste estudo foi avaliar radiograficamente a reabsorção óssea alveolar na área de bifurcação em ratas com osteoporose, após administração do alendronato. A osteoporose foi induzida em 32 ratas fêmeas, através da remoção dos ovários e decorridos 40 dias iniciou-se a indução da periodontite pela colocação de ligadura de seda ao redor do 1º molar inferior. Após 10 dias da colocação da ligadura, os animais foram aleatoriamente divididos em 2 grupos (G1 e G2) e receberam subcutaneamente solução salina (G1) e solução de alendronato - 15 mg/kg (G2) 3 vezes por semana. Após 40 dias os animais foram sacrificados, as mandíbulas removidas e tomadas radiográficas padronizadas foram realizadas e digitalizadas. A mensuração linear da perda óssea na área de bifurcação foi realizada por um programa analisador de imagens. O teste t de Student (p < 0,05) revelou diferença estatística significante, G1 apresentou perda óssea superior a G2. 
Dentro dos limites do presente estudo concluímos que o efeito do alendronato na periodontite induzida por ligadura resultou em menor reabsorção óssea alveolar na avaliação radiográfica. (Apoio financeiro: PIBIC-CNPq.)
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Um sistema mucoadesivo de tetraciclina e um composto de inclusão de tetraciclina em -ciclodextrina
ARAÚJO, M. V. F.*, CORTÉS, M. E., PATARO, A. L., SINISTERRA, R. D.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: michelv@uai.com.br
A habilidade de superar o fluxo gengival tem sido o principal desafio no tratamento de doenças periodontais. Um composto de inclusão de tetraciclina pode apresentar grande eficácia no tratamento de bolsas periodontais por possuir capacidade de aderência. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de liberação e a atividade antimicrobiana de um composto de inclusão de tetraciclina em gel. Compostos de inclusão de tetraciclina:ciclodextrina (TC--CD) e doxiciclina:ciclodextrina (DXC--CD) foram preparados pelo método de liofilização na proporção molar de 1:1. Os géis foram divididos assim: 1. TC-b-CD (1%); 2. tetraciclina (TC) 1%; 3. doxiciclina (DX) (1%) e 4. carbopol 2% (controle). A massa de TC liberada foi determinada através de espectroscopia ultravioleta ( = 368 nm). Após 48 horas, a inibição do Actinobacillus actinomycetemcomitans em ágar-sangue foi similar para todos os géis. Entretanto, resistência bacteriana nos géis de TC e Dx puras foi observada após 10 dias. Apenas o gel com o composto de inclusão TC-b-CD foi capaz de inibir a Candida albicans. O gel de TC pura apresentou uma liberação crescente e constante enquanto o composto de inclusão mostrou características de um sistema de liberação controlada. A tetraciclina incluída na -ciclodextrina não permitiu crescimento de bactérias resistentes e também foi eficaz contra Candida.
Estes resultados evidenciam que o composto de inclusão na forma de gel mucoadesivo possui atividade biocida assim também como características de um sistema de liberação controlada.
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Estudo da reação tecidual ao implante subcutâneo de pastilhas de clorexidina em ratos
TAKEUCHI, F. Y.*, MATUDA, F. S., FUJARRA, F. J. C., MONTEIRO, A. S. F., MACEDO, L. G. S., CARVALHO, Y. R., MACEDO, N. L.
Cirurgia, Periodontia E Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: flatakeuchi@ig.com.br
A clorexidina possui ação antimicrobiana, anti-séptica e antiplaca, porém há estudos que relatam seu efeito tóxico em fibroblastos gengivais, células epiteliais, macrófagos e polimorfonucleares leucócitos. Este estudo objetivou avaliar histologicamente a resposta do tecido conjuntivo frente ao implante de pastilhas de clorexidina no tecido subcutâneo de ratos. Foram utilizados 21 ratos machos da raça Wistar, nos quais foram feitas 2 incisões para implantação subcutânea da pastilha de PerioChip (teste) e de uma película de politetrafluoretileno (controle). Os animais foram sacrificados 1, 3, 5, 7, 10, 14 e 21 dias após a cirurgia. No grupo controle, verificou-se inicialmente infiltrado inflamatório moderado, predominantemente polimorfonuclear, edema e tecido de granulação após 3 dias. O infiltrado inflamatório foi substituído gradualmente por tecido de granulação, culminando com formação de cápsula fibrosa. Células gigantes multinucleadas na interface de contato com a película foram observadas desde o 3º dia e persistiram até o 21º dia. No grupo teste, observou-se hemorragia, edema e intenso infiltrado inflamatório predominantemente neutrofílico em torno do material. Do 3º dia em diante notou-se tecido de granulação externamente a esse infiltrado. A partir do 10º dia verificaram-se áreas crescentes de degradação do material, associadas com infiltrado neutrofílico e macrofágico, persistentes até o 21º dia.
Conclui-se que o PerioChip provoca intensa resposta inflamatória aguda no tecido subcutâneo de ratos, não sendo, portanto, biocompatível nas condições deste estudo.

