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Reparação tecidual da mucosa bucal de ratos submetidos a frenectomia labial com laser CO2: estudo ao microscópio de luz
FONOFF, R. N.*, WATANABE, I., EDUARDO, C. P.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: fonoff@uol.com.br
Nesse trabalho objetivamos avaliar os efeitos e o processo de reparação tecidual da mucosa bucal de ratos após realização de frenectomias. Foram utilizados 24 ratos (2 grupos de 12), os quais após anestesia geral, foram submetidos a frenectomia labial inferior com laser CO2, com potência de 4 W, irradiação contínua (Grupo I), seguida da aplicação de laser de As-Ga-Al, por 3 minutos, apenas nos animais do segundo grupo (Grupo II). Após a cirurgia, os animais foram sacrificados no ato, 1, 3, 5, 7 e 10 dias, pós-operatórios, sendo 2 animais por período. Após obtenção dos cortes, esses foram corados pelos métodos de hematoxilina-eosina, Azo-Carmim e Picrosirius para avaliação em microcopia de luz. Os resultados mostraram que a irradiação com laser CO2, no frênulo de ratos, produziu a evaporação da camada epitelial e de tecido conjuntivo adjacente, formando uma cratera com superfície carbonizada. Durante a reparação, ocorreu proliferação de fibroblastos e de tecido conjuntivo. A proliferação epitelial ocorreu da periferia para o centro da lesão, com evidência a partir do 5º dia pós-operatório. Nos animais sacrificados no 7º e 10º dia pós-operatório, os espécimes ainda se encontravam em processo de reparação tecidual, mas com epitelização mais adiantada nas amostras do Grupo II.
Concluiu-se que, a utilização do laser CO2, em frenectomias, produz efeitos biológicos característicos, após a irradiação e durante a reparação tecidual; e que, a associação com laser de baixa intensidade parece promover uma ligeira aceleração no processo de cicatrização da mucosa do frênulo de ratos.
Pc002
Hipodontia e polimorfismos na região promotora do gene TGF-1
PERES, R. C. R.*, SCAREL-CAMINAGA, R. M., SILVA, E. R., CONTO, F., LINE, S. R. P.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rochaperes@yahoo.com
Hipodontia, a ausência congênita de um ou mais dentes, é uma das alterações mais comuns da dentição humana. Os terceiros molares (20%) são os dentes mais afetados, seguidos dos pré-molares (3.4%) e incisivos (2.2%). Embora a hipodontia não represente um problema de saúde pública, pode causar alterações na função mastigatória, fala e problemas estéticos. O objetivo desse estudo foi investigar uma possível relação entre hipodontia e polimorfismos na região promotora do gene TGF-1 nas posições –509 (C-T) e –800 (G-A). Dois grupos foram analisados: 51 indivíduos com hipodontia de terceiros molares, pré-molares e incisivos (grupo teste) e 48 indivíduos saudáveis (grupo controle). O DNA foi obtido a partir de bochecho com glicose a 3% (1 min), seguido de raspagem da mucosa oral com espátula de madeira esterilizada. A purificação do DNA foi feita pela extração com fenol/clorofórmio e precipitação com sal/etanol. A técnica PCR-RFLP foi utilizada para detectar polimorfismos de alelos. Diferenças nas freqüências alélicas e distribuições genotípicas foram avaliadas utilizando-se o teste do qui-quadrado (p < 0,05). Nenhuma diferença significante foi observada nas freqüências alélicas e genotípicas de ambos os polimorfismos, quando os grupos teste e controle foram comparados.
Os resultados sugerem que não existe associação entre hipodontia e polimorfismos na região promotora do gene TGF-1 nas posições –509 (C-T) e –800 (G-A).
Pc003
Análise eletromiográfica de músculos mastigatórios e faciais em indivíduos portadores da síndrome Schwartz-Jampel
DÍAZ-SERRANO, K. V.*, REGALO, S. C. H., VITTI, M., SEMPRINI, M., MATTOS, M. G. C., BRANDÃO, C. B., BRANDÃO, R. B.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: dkranya@hotmail.com
O objetivo do presente estudo foi a avaliação eletromiográfica dos músculos orbicular da boca, orbicular do olho, masseter e temporal, em irmãos portadores da síndrome Schwartz-Jampel, em diferentes atividades clínicas, comparando com indivíduos normais. A síndrome Schwartz-Jampel é uma rara desordem genética caracterizada pela miotonia dos músculos da face determinando um padrão de expressão com aparência triste e de choro. Foi utilizado o eletromiógrafo Myotronics-K6I, com eletrodos de superfície descartáveis, de cloreto de prata. A análise estatística dos resultados revelou para o músculo masseter, diferença significante (p < 0,01) entre os grupos. Os indivíduos portadores da síndrome apresentaram maior atividade muscular (1,36602 V - valores transformados) que os indivíduos normais (1,21324 V). No músculo temporal, a diferença entre os dois grupos não foi significante. Em ambos músculos houve diferenças significantes entre as atividades clínicas e entre as interações grupo/atividades clínicas (p < 0,01). Em relação ao músculo orbicular da boca não houve diferenças significantes entre os grupos, apesar da atividade eletromiográfica ser muito maior nos pacientes portadores da síndrome. O músculo orbicular do olho apresentou diferenças significantes entre: grupos, atividades clínicas e interações grupo/atividades clínicas (p < 0,01), sendo as médias maiores nos pacientes portadores da síndrome (31,64 V) do que nos normais (15,82 V).
Com o acima exposto pode ser concluído que pacientes portadores da síndrome Schwartz-Jampel apresentam atividade aumentada da musculatura da face.
Pc004
Estudo anatômico da distribuição dos ramos temporais e zigomáticos do nervo facial
NAVARRO, R. L.*, RODRIGUES, M. T. V., SILVA, G. H. S., ANDREO, J. C., TOLEDO FILHO, J. L., MARZOLA, C., NAVARRO, J. A. C.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: rlnavarro@ig.com.br
Conhecer a anatomia do nervo facial é imprescindível aos acessos cirúrgicos à região lateral da face, dadas as variações na distribuição desse nervo. O objetivo deste estudo foi de verificar a participação dos ramos do nervo facial, na inervação dos músculos orbicular do olho e zigomático maior. Foram realizadas mesodissecções, ao microscópio cirúrgico, de 20 hemicabeças humanas, de indivíduos adultos e do gênero masculino, formolizadas a 10%. Estes ramos foram dissecados criteriosamente, em sua trajetória e distribuição até atingir a musculatura da mímica, em especial os músculos orbicular do olho e zigomático maior. Verificou-se que a porção superior do músculo orbicular do olho foi somente inervada pelos ramos temporais e na maioria das vezes por dois destes ramos. Já a porção média deste músculo apresentou maior inervação de ramos temporais, predominantemente por três ramos. A porção inferior, ao contrário, apresentou maior inervação por ramos zigomáticos, em sua maioria por dois ou três ramos. O músculo zigomático maior apresentou inervação predominante em sua porção superior pelos ramos zigomáticos, em especial por dois destes ramos. A porção média do músculo zigomático maior não é inervada por ramos temporais, porém em poucos casos dois ou até quatro ramos zigomáticos podem atingi-lo. A porção inferior deste músculo não apresenta inervação por ramos temporais e em raros casos um filete zigomático pode atingi-lo.
Baseado neste resultados pode-se concluir que a inervação dos músculos orbicular do olho e zigomático maior é variável, mas sempre pelos ramos temporais e zigomáticos do nervo facial.
Pc005
Morfometria mandibular de camundongos de 0 a 32 meses
HAMMES, M.*, PADILHA, D. M. P.
Odontologia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: mauriciohammes@hotmail.com
A compreensão do processo de envelhecimento normal é fundamental para que possamos definir abordagens frente a alterações e patologias associadas ao processo. O objetivo do presente estudo foi descrever a morfometria mandibular de camundongos ao longo de 32 meses de vida, mensurando distâncias entre pontos padronizados em imagens radiográficas e fotográficas. A concordância entre as diferentes técnicas de obtenção de imagem também foi verificada. Foram utilizados 110 animais divididos em 22 grupos definidos pela idade. As dimensões consideradas foram: comprimento mandibular, comprimento da base e altura (medidas lineares) e área mandibular. As mensurações foram realizadas em duplicata e por diferentes examinadores no programa Image Tool. A reprodutibilidade das medições, bem como a concordância entre os métodos, foi aferida por meio de gráficos de dispersão das diferenças (Bland e Altman plots). As diferenças entre os grupos foram verificadas por análise de variância (fator único - tempo - com 22 níveis), sendo utilizado como teste post hoc o método de Bonferroni. Houve diferenças entre os grupos em todas as variáveis analisadas (p < 0,01) e as comparações posteriores permitiram estabelecer os períodos em que há alteração dimensional significativa em cada dimensão estudada. A reprodutibilidade das medições em ambas as técnicas, bem como a concordância entre os métodos radiográfico e fotográfico apresentou-se adequada.
O crescimento mandibular de camundongos continuou ocorrendo até os 32 meses de idade, mas apresentou uma redução de ritmo a partir dos 40 dias de vida.
Pc006
Associação dos genes MSX1 e TGFA com agenesia dentária isolada em uma população brasileira
MEIRA, R.*, VIEIRA, A. R., MODESTO, A., MURRAY, J.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: raqmeira@terra.com.br
A hereditariedade é considerada o fator etiológico principal da agenesia dentária isolada, e, assim, várias pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de identificar os genes envolvidos nesta anomalia. O objetivo deste estudo foi verificar a existência de associações entre agenesia dentária não-sindrômica e marcadores dos genes MSX1, PAX9 e TGFA em uma população brasileira. Esfregaços de células da mucosa jugal foram obtidos de 89 famílias nucleares (mãe, pai e filho(a) afetado(a)) após aprovação do Comitê de Ética do Ministério da Saúde do Brasil. Os probandos apresentavam ausência congênita de pelo menos um dente permanente, excluindo-se os terceiros molares. DNA foi extraído de acordo com protocolo padrão e amplificado por reações em cadeia de polimerase (PCR) pela técnica convencional ou cinética. A genotipagem foi realizada através de géis de eletroforese de polimorfismo de conformação de fita única (SSCP) ou pela análise dos resultados do PCR cinético. Os testes AFBAC (Affected Family-Based Controls) e TDT (Teste de Desequilíbrio de Transmissão) foram utilizados para detectar a presença de distorção na transmissão dos alelos nos marcadores estudados. Os dois testes demonstraram que agenesia dentária está associada com marcadores do gene MSX1 (p < 0,025) e do gene TGFA (p < 0,001).
Estes resultados estão de acordo com estudos prévios que relataram ligação do MSX1 com agenesia dentária em camundongos e humanos. Além disso, este é o primeiro estudo que sugere que o TGFA deve desempenhar um papel nesta anomalia em humanos.
Pc007
Efeitos do plasma rico em plaquetas na reparação alveolar dental em ratos
YAMAMOTO, M. K.*, LUZ, J. G. C., NOVELLI, M. D., SOUZA, S. C. O. M.
CPTBMF - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: yellmy@yahoo.com.br
O uso do plasma rico em plaquetas (PRP) tem sido relatado como favorável na reparação de defeitos ósseos. A proposta deste trabalho foi avaliar por meio de estudo histológico e histometria digital (HD) os efeitos do PRP na reparação alveolar. Foram utilizados 50 ratos, submetidos à exodontia do ISD, divididos entre grupo experimental (GE) e controle (GC). O GE teve o coágulo removido, aplicado PRP e suturado. Os animais foram sacrificados entre 24 h e 1 mês. A seguir foram realizadas avaliação histológica e HD. O GE apresentou inicialmente coágulo organizado, aos 3 dias presença de material amorfo e infiltrado inflamatório, com áreas de osso neoformado no período de 7 e 14 dias. O GC apresentou inicialmente coágulo e aos 3 dias, tecido de granulação, com osso neoformado preenchendo quase todo o alvéolo no período de 7 e 14 dias. Ambos os grupos mostraram alvéolos praticamente preenchidos por osso no período final do experimento. Na comparação dos valores da HD entre os tempos foi utilizada análise de variância, entre as profundidades de corte o teste t para dados pareados, e entre os grupos foi utilizado o teste t de Student. Houve diferença significante entre os tempos pós-operatórios, com influência da profundidade de corte, para os valores da HD entre os GE e GC, com exceção do corte apical. Não houve diferença significante entre as profundidades de corte para os valores da HD nos GE e GC. Não houve diferença significante entre os GE e GC para os valores da HD, dentro de cada tempo de acordo com a profundidade de corte.
Concluiu-se que o PRP levou a uma menor formação de osso na fase inicial de reparação do alvéolo mas com presença de osso normal no final do experimento.
Pc008
Criação de um protocolo de atendimento e documentação de pacientes com parestesia do nervo alveolar inferior/lingual
MESZBERG, M.*, BECKER, M.
CTBMF - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: meszberg@uol.com.br
A parestesia é um distúrbio neurossensitivo causado por uma lesão ao tecido nervoso. Pode ser definida como uma alteração de sensibilidade na área percorrida pelo nervo atingido. Dentre as causas podemos incluir: fraturas mandibulares, lesões osteolíticas, dentes impactados e/ou inclusos, infecções locais e iatrogenias. A parestesia do nervo alveolar inferior e/ou nervo lingual após a exodontia de terceiros molares inferiores é um fato comprovado e relatado por diversos autores com uma casuística variável e relevante. No entanto, os dados pertinentes a esse distúrbio, tanto em relação a documentação prévia ou a proservação e tratamento dos mesmos, é muito escasso e raro. O objetivo deste trabalho foi elaborar uma ficha clínica complementar, baseada num levantamento bibliográfico existente na literatura em relação a parestesia ocorrida nos casos de exodontia de terceiros molares inferiores a fim de prestar apoio e suporte ao paciente, assim como identificar a causa e orientá-lo quanto ao tratamento da mesma. Esta ficha inclui um mapeamento (localização), descrição (características, grau de intensidade e alterações com o decorrer do tempo), tipo de intervenção realizada, análise radiográfica e evolução do quadro clínico.
A padronização e documentação desses casos é de suma importância, para termos dados mais conclusivos, estudos e tratamento para as parestesias de nervo alveolar inferior e lingual.
Pc009
A administração endógena do óleo de copaíba favorece a reparação alveolar pós-exodontia
PEREIRA, A. C.*, SILVA, M. A. D., SALGADO, M. A. C.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: pereiraac@terra.com.br
O óleo de copaíba é conhecido por suas propriedades antiinflamatória e anti-séptica favorecendo o processo de reparação tecidual. Entretanto, demonstramos anteriormente que a administração tópica deste óleo em alvéolos dentários de ratos após exodontia interfere negativamente na migração epitelial e reparação alveolar. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar histologicamente os efeitos da administração endógena do óleo de copaíba no processo de reparo alveolar pós-exodontia. Foram realizadas extrações dos primeiros molares inferiores de 20 ratos Wistar machos. Os animais foram separados aleatoriamente em quatro grupos (T1, T2, C1 e C2). O grupo T recebeu administração endógena de 1 ml de óleo de copaíba/kg e o grupo C recebeu a mesma dose de soro fisiológico, durante 7 (T1 e C1) ou 14 dias (T2 e C2). Após esses períodos, os animais foram sacrificados e suas mandíbulas processadas histologicamente. A análise por microscopia de luz demonstrou que os grupos C1 e C2 tiveram menor evidência de formação óssea e maior quantidade de células inflamatórias, proporcionalmente aos períodos determinados. Os grupos tratados mostraram trabéculas ósseas espessas e um tecido conjuntivo mais organizado, com maior evidência no período de 14 dias.
Baseando-se nestes resultados, concluímos que a reparação alveolar pós-exodontia é favorecida pela administração sistêmica do óleo de copaíba.
Pc010
Influência da matriz de esmalte dentário sobre o reparo em reimplante mediato: análise histomorfométrica em ratos.
CARVALHO, R. M.*, POI, W. R., PANZARINI, S. R.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: poi@foa.unesp.br
Para avaliar o potencial de regeneração periodontal da matriz de esmalte dentário (Emdogain) em dentes avulsionados e reimplantados tardiamente, 24 ratos tiveram seus dentes extraídos e deixados em bancada por 6 horas. A papila dentária e órgão do esmalte foram seccionados e a polpa removida. Os canais foram irrigados com hipoclorito de sódio a 1%. Dividiram-se os animais em dois grupos: no Grupo I, a superfície radicular foi tratada com hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos, lavada com soro fisiológico por 10 minutos e tratada com fluoreto de sódio fosfato acidulado a 2% por 10 minutos; no Grupo II, a superfície radicular foi tratada do mesmo modo que no grupo I até a imersão em soro fisiológico e recebeu aplicação de Emdogain. Os dentes foram obturados com pasta de hidróxido de cálcio e reimplantados. Todos os animais receberam antibioticoterapia. Os ratos foram sacrificados aos 10 e 60 dias. Na análise histomorfométrica, o grupo I apresentou maiores áreas de reabsorção por substituição; o grupo II apresentou maior integridade cementária e áreas mais extensas de anquilose.
O Emdogain não foi capaz de impedir a anquilose alvéolo-dentária em reimplantes tardios. 
Pc011
Avaliação do dimorfismo sexual de perfis faciais através de análise cefalométrica computadorizada
WOITCHUNAS, G. F. P.*, GALLO, T. B., OLIVEIRA, M. G., GLOCK, L., BERTOJA, Â. E., XAVIER, C. B., POZZA, D. H., GICK, A. L.
Pós-Graduação em CTBMF - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: gilseiawoi@terra.com.br
As características morfológicas faciais variam conforme a idade, grupos étnicos, biotipos faciais e entre gêneros feminino e masculino (dimorfismo sexual). Dados oriundos da população branca do região central do estado do Rio Grande do Sul foram analisados com o objetivo de verificar a existência de indicadores cefalométricos do dimorfismo sexual. Foram analisadas as diferenças entre as médias cefalométricas; obtidas entre as amostras feminina e masculina, de pacientes da raça branca, brasileiros, com perfis agradáveis, conforme as normas estabelecidas por Ricketts. A significância das diferenças foram avaliadas através da ANOVA, encontrando-se como resultado diferença significante entre os gêneros; extrusão do incisivo inferior (p = 0,023), inclinação do plano oclusal (p = 0,004), posição do lábio inferior (p = 0,044), comprimento do lábio superior (p = 0,003).
Concluímos que durante a aplicação da análise cefalométrica deve-se observar as diferenças entre os gêneros para um correto diagnóstico e plano de tratamento.
Pc012
Avaliação clínica da crioterapia no pós-operatório da exodontia dos terceiros molares inferiores inclusos
LAUREANO FILHO, J. R.*, CAMARGO, I. B., CAVALCANTI, M. G., GOUVEIA, F., SILVA, E. D. O.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: laureano@fop.upe.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do uso do gelo na redução do edema, dor e trismo após a exodontia dos terceiros molares inferiores inclusos. Para isto foram selecionados 14 pacientes com idade entre 15 e 30 anos, sem problemas sistêmicos, com dentes terceiros molares inferiores inclusos bilaterais, em posições similares e com indicação de exodontia. Em um dos lados foi aplicada a crioterapia (Grupo Experimental) e no outro não foi aplicada crioterapia (Grupo Controle). A escolha do lado a ser operado inicialmente e a aplicação da crioterapia foram realizadas de forma aleatória e duplo-cega. O edema foi avaliado através da variação de pontos de referências faciais, e o trismo através da variação da distância interincisal de acordo com Neupert et al. (1974). Estas avaliações foram obtidas 24 h e 48 h após a cirurgia. Baseado na análise estatística (teste não-paramétrico de Wilcoxon), os resultados mostraram diferenças estatisticamente significantes quando comparado o Grupo Experimental e o Grupo Controle em relação ao edema e à dor. O Grupo Experimental, onde foi realizado crioterapia promoveu uma maior redução do edema e da dor. Porém, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes em relação ao trismo.
Através dos resultados obtidos, podemos concluir que a crioterapia se mostrou eficaz na redução do edema e da dor e não influenciou na redução do trismo.
Pc013
Estudo da relação dos terceiros molares inferiores retidos com o canal mandibular através de imagens
VASCONCELOS, B. C. E.*, GOMES, A. C. A., SILVA, E. D. O., ALBERT, D. G. M., HOLANDA, G. Z.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: belmiroc@terra.com.br
Nessa pesquisa foi feita uma análise comparativa da relação dos terceiros molares inferiores retidos com o canal mandibular através da ortopantomografia e a tomografia convencional da mandíbula, levando-se em consideração a associação entre a ocorrência ou não de íntima relação segundo o sexo, idade e dente envolvido, assim como a determinação da topografia do canal mandibular para cada uma das raízes, mesial e distal. Assim a amostra foi composta de 19 pacientes, de ambos os sexos, na qual foram avaliados 31 relações, onde foram solicitadas as tomografias convencionais da mandíbula. Os resultados indicaram que em 24 (77,4%) casos foi verificada a existência de íntima relação com o canal mandibular na tomografia, e ausência em 7 (22,6%). Os dados descritivos demonstraram que o maior percentual, em relação ao critério tipo de relação com o canal mandibular, foi o de obscurecimento dos ápices com 14 (45,2%) casos, seguida do ápice em ilha com 5 (16,1%) e estreitamento do canal mandibular em 4 (12,9%) casos. Dos casos de obscurecimento dos ápices 92,1% confirmaram a verdadeira relação na tomografia. Todos os casos de estreitamento do canal mandibular tinham relação e, dos casos de ápice em ilha, apenas 1 caso não tinha relação. Ressalta-se que em 2 casos o canal mandibular encontrava-se entre as raízes do terceiro molar.
Na presença do sinal radiográfico de íntima relação verificado na ortopantomografia, em sua maioria, apresentam uma verdadeira relação, necessitando obrigatoriamente ser classificado o tipo de sinal radiográfico para determinar o grau de sensibilidade.
Pc014
Análise radiográfica do reparo de defeitos em fêmures de coelhos preenchidos com matriz óssea em bloco ou microgrânulos
BETTI, L. V.*, BRAMANTE, C. M., TAGA, R., TAGA, E. M., GRANJEIRO, J. M., CESTARI, T. M.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: lucianavb@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar através de imagens radiográficas digitais o reparo ósseo em defeitos de tamanho não crítico tratados com enxerto de matriz orgânica de osso bovino medular em bloco ou de osso cortical particulada (microgrânulos 0,25-1,0 mm) (ambos materiais Gen-Ox- Baumer SA, Brasil). Foram confeccionados defeitos ósseos de 6 mm de diâmetro por 8 mm de profundidade usando trefina cirúrgica, em ambas epífises distais dos fêmures de coelhos machos Nova Zelândia, sendo 15 defeitos preenchidos com matriz óssea em bloco (grupo experimental I), 15 com matriz óssea particulada (grupo experimental II) e 15 com coágulo sanguíneo (controle). Os animais de cada grupo foram sacrificados 30, 90 e 180 dias após a cirurgia e as epífises foram coletadas e radiografadas usando o sistema de radiografia digital Digora. As imagens foram avaliadas por três examinadores, que atribuíam escores, utilizando as imagens convencionais e as negativas. Os resultados foram confrontados estatisticamente e não foram observadas diferenças significantes entre os grupos em todos os períodos avaliados (p < 0,05). Também não houve diferenças estatisticamente significantes entre os examinadores (p < 0,05).
Desse modo concluímos que pela análise de imagens radiográficas digitais não foram detectadas diferenças na reparação óssea em ambos os grupos experimentais e o controle nos períodos de 30, 90 e 180 dias após a cirurgia.
Pc015
Estudo comparativo da eletrocirurgia e bisturi frio em ratos
VASCONCELOS, B. C. E., OLIVEIRA, D. M.*, NOGUEIRA, R. V. B., SANTOS, L. K. M., FREITAS, L. H. M., NEVES, R. F. N.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: paper@elogica.com.br
Nesta pesquisa buscou-se avaliar, através de um estudo comparativo e aleatório, a cicatrização da mucosa da língua de ratos, depois de realizadas incisões com bisturi elétrico e com bisturi frio. A amostra foi composta por 10 ratos Wistar, do gênero masculino, com pesos compreendidos entre 200 g e 300 g. Foram realizadas incisões no dorso da língua do animal, sendo que na porção mais anterior, executou-se com bisturi elétrico (grupo experimental), e na porção mais posterior, fez-se com bisturi convencional (grupo controle). As duas incisões foram realizadas no mesmo animal, no mesmo período de tempo e em única sessão. Posteriormente, os animais foram sacrificados nos seguintes períodos de tempo: 3 dias (5 animais) e 7 dias (5 animais). Os espécimes foram enviados ao Laboratório de Patologia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE), onde foram realizadas as análises histológicas. Os cortes histológicos mostraram alterações morfológicas em relação a angiogênese, a proliferação fibroblática, a proliferação epitelial e a presença de células inflamatórias, com percentuais diferentes para os dois grupos.
As feridas provocadas por bisturi elétrico tiveram uma cicatrização mais atrasada e uma maior resposta inflamatória que as feitas com bisturi frio, embora estatisticamente não houve diferença significante.
Pc016
Reação do tecido conjuntivo subcutâneo ao contato com anestésico à base de articaína – estudo histológico em ratos
SILVA, C. M.*, ISOLAN, T. M. P.
Pós-Graduação em Odontologia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: cariamed@terra.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a bicompatibilidade do anestésico local à bade de articaína através da implantação de tubos de polietileno que foram implantados no tecido conjuntivo subcutâneo de 60 animais (30 ratos - grupo controle - solução fisiológica; 30 ratos - grupo teste - articaína). Após decorridos os tempos observacionais de 24, 48 horas, 5, 10, 20 e 30 dias os implantes foram removidos junto com tecido normal e processados de acordo com técnicas histológicas de rotina. Secções de 5 micra de espessura foram coradas com H. E. e observadas em microscopia óptica. Foram estabelecidos escores para avaliação da quantidade de células inflamatórias adjacentes aos tubos: 1 - leve, menos de 25 células por campo; 2 - moderado, entre 25 e 124 células e 3 - intenso, mais de 124 células, e também para a medição da espessura da cápsula reacional: 1 - delgada, igual ou inferior a 150 micra e 2 - espessa, superior a 150 micra. Os resultados foram submetidos ao teste estatístico de qui-quadrado e encontrou-se diferença entre a quantidade de reação inflamatória no grupo teste e no controle apenas no tempo de 5 dias, onde a articína mostrou reação mais intensa. O teste também mostrou que a reação inflamatória apesar de se mostrar intensa nos períodos iniciais, nos dois grupos, regrediu com o passar dos períodos. A espessura da cápsula reacional não apresentou diferença entre os grupos em todos os tempos observados.
Houve diminuição do quadro inflamatório com o decorrer dos tempos observacionais e a articaína não se mostrou irritante para o tecido conjuntivo subcutâneo.
Pc017
Aplicação do sistema adesivo fibrínico (Tissucol) em reimplante mediato de incisivo de ratos – estudo microscópico
FATTAH, C. M. R. S.*, OKAMOTO, T., REZENDE, M. C. R. A.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: safattah@ig.com.br
O presente estudo avaliou o efeito da aplicação do sistema adesivo fibrínico (Tissucol) na superfície radicular de incisivo de ratos, associada à irrigação alveolar com ácido épsilon-aminocapróico (EACA). Foram utilizados 36 ratos (Wistar), machos, os quais foram divididos em dois grupos de 18 animais, onde foram realizados os seguintes procedimentos: Grupo I (controle): o incisivo superior direito de cada rato foi extraído e mantido em leite pasteurizado durante 120 minutos. A seguir este dente foi passado em soro fisiológico e reimplantado em seu alvéolo de origem. Grupo II (tratado): foi realizado o mesmo procedimento descrito para o grupo anterior. No entanto, previamente ao reimplante foi realizada a aplicação do sistema adesivo fibrínico (Tissucol) na superfície radicular e a irrigação do alvéolo com solução a 5% de ácido épsilon-aminocapróico. Seis animais de cada grupo foram sacrificados aos 5, 10 e 60 dias após o ato operatório. As peças obtidas, após processamento laboratorial, foram coradas em hematoxilina-eosina e em tricrômico de Masson, para análise histológica. 
Os resultados obtidos permitiram concluir que no grupo tratado ocorreu: 1) menor migração apical do epitélio da mucosa gengival; 2) melhor organização do tecido conjuntivo nos períodos iniciais do reparo; 3) reparo fibroso do ligamento periodontal, com pequenas áreas de reinserção destas fibras e 4) menor reabsorção cemento-dentinária nestes dentes.
Pc018
Estudo da influência da técnica da odontossecção na lesão do nervo alveolar inferior após cirurgia de terceiros molares
GENÚ, P. R., VASCONCELOS, B. C. E., NOGUEIRA, R. V. B.*, OLIVEIRA, D. M.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: ricardobessa@msn.com
Estudo analítico, comparativo, pareado, aleatório cujo objetivo foi avaliar, clinicamente, a freqüência e o tipo de lesão do nervo alveolar inferior após a cirurgia de terceiros molares inferiores retidos, utilizando ou não a técnica de odontossecção na exérese do dente. A amostra consistiu em 25 pacientes submetidos à intervenção cirúrgica para exérese de 50 terceiros molares inferiores retidos com variação de técnica, de um lado para outro, em um mesmo paciente, de forma aleatória. A amostra foi dividida em dois grupos, sendo o primeiro, chamado grupo controle, no qual a exérese do dente foi realizada sem a realização da técnica de odontossecção, e o segundo, chamado experimental, no qual a referida técnica foi empregada previamente à remoção dentária. Os resultados mostraram uma freqüência de lesão do nervo alveolar inferior de 8% para ambos os grupos e não foi verificada associação significativa entre a ocorrência de sinal radiográfico de relação com o nervo alveolar inferior ou a distância das raízes ao canal mandibular e o aparecimento de lesão nervosa. O mesmo foi registrado em relação à alteração da ponta da agulha utilizada no procedimento anestésico. Os tipos de lesão do nervo alveolar inferior verificados nesse trabalho foram parestesia e hipoestesia, todos de caráter temporário.
Não foi verificada a associação significativa entre a utilização da técnica de odontossecção e a diminuição da ocorrência de lesão do nervo alveolar inferior.
Pc019
Estabilidade do reposicionamento anterior da maxila através de análise cefalométrica lateral
TAVARES, R. N.*, PASSERI, L. A.
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rodrygotavares@ig.com.br
O objetivo desse estudo fio analisar a estabilidade óssea da maxila após o reposicionamento anterior, utilizando-se a osteotomia Le Fort I. Foram utilizadas 30 radiografias cefalométricas laterais de 10 pacientes submetidos a avanço cirúrgico da maxila. A mesma técnica de fixação interna rígida foi utilizada, e nenhum tipo de enxerto ou substituto ósseo foi empregado. Três radiografias cefalométricas laterais foram realizadas em cada paciente, nos períodos pré- e pós-operatórios imediatos, e com no mínimo seis meses após a cirurgia. Sobre estas radiografias foram realizadas linhas de referência horizontal e vertical. A incisal do incisivo superior e as espinhas nasais anterior e posterior foram utilizados como pontos cefalométricos, a fim de calcular a mudança entre os períodos pós-operatórios imediato e de no mínimo seis meses. A análise estatística foi realizada, utilizando-se o teste paramétrico de t de Student pareado, com nível de significância de 5%. Esta não demonstrou diferença estatística significante entre os intervalos pós-operatórios imediato e de no mínimo seis meses.
Concluímos que o reposicionamento anterior da maxila, utilizando-se a osteotomia Le Fort I, com fixação interna rígida e sem o uso de qualquer enxerto ou substituto ósseo, é um procedimento estável.
Pc020
Avaliação do processo de reparo ósseo utilizando plasma rico em plaquetas – estudo histológico em calvária de coelhos
BETONI JUNIOR, W., MAGALHÃES, A. E. O., DECHICHI, P.*, CASTRO, P. H. S.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: pauladechichi@umuarama.ufu.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o reparo ósseo de defeitos ósseos em calvária de coelho, quando o mesmo é preenchido por osso particulado e plasma rico em plaquetas. Foram confeccionados dois defeitos de cinco milímetros de diâmetro, na calvária de doze coelhos. Estes defeitos foram preenchidos com enxerto ósseo particulado, sendo que de um lado foi colocado plasma rico em plaquetas (PRP) e do outro não. Uma e duas semanas após a cirurgia, os animais foram sacrificados e as calvárias removidas, fixadas em formol tamponado a 10%, descalcificadas em EDTA e processadas para inclusão em parafina. Na análise histológica, observou-se na primeira semana, matriz óssea incipiente nas bordas da lesão em maior quantidade no grupo com PRP do que no grupo sem PRP. Os fragmentos do enxerto ósseo, no grupo com PRP apresentaram vestígios de vascularização e neoformação óssea em suas superfícies, o que não foi observado no grupo sem PRP. Na segunda semana, no grupo com PRP, observou-se tecido ósseo do tipo primário com aspecto trabeculado preenchendo boa parte da lesão em maior quantidade que no grupo sem PRP, em ambos os grupos foi verificado uma invasão celular oriundas da face interna do periósteo, sendo que o grupo com PRP foi maior.
A análise histomorfométrica, através de imagens digitalizadas (software HLimage 97) mostrou que tanto na primeira como na segunda semana o grupo com PRP apresentou diferença significativa na quantidade de matriz óssea neoformada, quando comparado com o grupo sem PRP.
Pc021
Prevalência de dentes inclusos no curso de Odontologia da Universidade de Feira de Santana de 2000/1 à 2002/1
FARIAS, J. G.*, SANTOS, F. A. P. D., BARRETO, S., RIOS, V., CAMPOS, P. S. F.
Saúde - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. E-mail: jenerf@terra.com.br
Denominam-se dentes inclusos aqueles que, uma vez chegada a época normal em que deveriam irromper, ficam encerrados parcial ou totalmente no interior do osso, com manutenção ou não do saco pericoronário. As classificações mais utilizadas para os dentes inclusos são a de Winter e Pell e Gregory. O objetivo desse trabalho é verificar a prevalência dos dentes inclusos, bem como realizar, um estudo detalhado daquele de maior freqüência quanto ao seu posicionamento. Tomando como base os prontuários dos pacientes da disciplina de Cirurgia do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana no período 2000/1 à 2002/1. Foram examinadas 88 radiografias panorâmicas, periapicais e oclusais e feita a distribuição em grupos etários por decênios, depois foi analisada a freqüência dos dentes inclusos de acordo com os tipos de dentes e finalizando realizou-se uma análise, mais detalhada, do dente incluso mais freqüente baseado na classificação de Winter e Pell e Gregory. Os resultados encontrados foram 49,3% (3º MI), 36,9% (3º MS); 6,7% (supranumerários). O 3º MI encontrou-se de acordo com a classificação de Winter com 36% (na posição vertical) e 32 % (mesio-angular). De acordo com a classificação de Pell e Gregory 73% (classe 2) e 47% (posição A).
Mediante os resultados podemos concluir que o dente incluso de maior freqüência foi o 3º MI; e a posição mais freqüente desta unidade foi a vertical (classe 2A).
Pc022
Avaliação do tempo de secagem do gesso tipo III antes e após a imersão em solução de sabão
MORAIS, L. S.*, GUIMARÃES, G. S., CHEVITARESE, O., SOUZA, M. M. G.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: liliane.morais@ig.com.br
Modelos de estudo em Ortodontia são de grande importância para o plano de tratamento e documentação do paciente, constituindo um banco de dados tridimensional das estruturas bucais. Estes modelos são obtidos a partir do vazamento de moldagens de boa qualidade, utilizando gesso tipo III, seguido do recorte, polimento e banho de sabão. Alterações na utilização do gesso e na solução de sabão resultam em alterações na estrutura final do modelo. Segundo Phillips, a resistência à compressão do gesso aumenta devido ao efeito da secagem, atingindo o valor máximo após 24 h da manipulação e permanecendo constante após este período. Este fato se deve à presença de água livre na estrutura endurecida do gesso. Avaliou-se o tempo de secagem do gesso tipo III antes e após a imersão em solução de sabão. Anéis de PVC foram posicionados sobre uma placa de vidro. Gesso tipo III (100 mg de pó/35 ml de água destilada) foi manipulado a vácuo e vertido nos anéis. Estes foram vibrados, recobertos por outra placa de vidro e mantidos pressionados com peso de 3 kg por 1 h. Os corpos-de-prova foram desenformados, pesados em balança de precisão e armazenados na temperatura de 22  1ºC. Novas pesagens foram realizadas após 24, 48, 72 e 96 h. Grupo 2: após permaneceram 1 h em solução de sabão, os corpos-de-prova foram pesados. Novas pesagens foram realizadas após 24, 48, 72 e 96 h. Após 24 horas o peso dos corpos-de-prova permaneceu constante determinando o fim do período de secagem.
São necessárias 24 h para a secagem do gesso tipo III.
Pc023
Profundidade da curva de Spee e o aumento do perímetro do arco inferior
WEISSHEIMER, F.*, MARCHIORO, E. M., SÓRIA, M. L., HAHN, L., COSTA FILHO, L. C.
Odontologia Preventiva - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: felweiss@terra.com.br
Objetivou-se avaliar a correlação entre a profundidade da curva de Spee inferior e o aumento do perímetro do arco após o nivelamento. Para tanto, 46 modelos de gesso da arcada inferior, de pacientes com dentadura permanente, foram aleatoriamente selecionados e fotografados com máquina digital em posição paralela ao plano oclusal, de modo a permitir a visualização da curva de Spee por vestibular. Foram determinados cinco pontos em cada imagem da amostra: (1) cúspide disto-vestibular do 2º molar; (2) cúspide média do 1º molar; (3) cúspide vestibular do 2º pré-molar; (4) cúspide vestibular do 1º pré-molar; e (5) cúspide do canino. Utilizando as ferramentas do software Scion Image, 3 procedimentos foram feitos: (a) união dos cinco pontos de forma a desenhar a curva de Spee; (b) união do ponto 1 e 5, de forma a desenhar uma reta; (c) união do ponto mais profundo da curva até a reta. As medidas geradas foram avaliadas com o software TableCurve 2D 5.01 que testa milhares de equações para encontrar a melhor relação matemática. Verificou-se que o aumento do perímetro do arco com o nivelamento é 18,02% da profundidade da curva de Spee com r2 ajustado = 0,43. Entretanto, a relação quadrática, na qual o aumento do perímetro do arco aumenta com quadrado da altura parece explicar melhor o fenômeno com r2 ajustado = 0,48.
Concluiu-se que a profundidade da curva de Spee não pode explicar completamente o fenômeno do aumento do perímetro do arco e sugere-se que esta estimativa seja realizada diretamente na fotografia do modelo, medindo-se o comprimento real da curva.
Pc024
Modificações faciais entre a Classe I e II, 1ª divisão decorrentes do tratamento ortodôntico
VILANI, G. N. L.*, MENDES, A. M., SIQUEIRA, V. C. V.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: vilani.bhe@terra.com.br
Com os objetivos de 1- verificar a influência dos recursos mecânicos utilizados durante o tratamento ortodôntico sobre as estruturas craniofaciais; 2- constatar as diferenças entre as maloclusões e 3- destacar as principais alterações e os fatores que contribuíram para o sucesso do tratamento, realizou-se um estudo cefalométrico em 30 jovens brasileiros, de ambos os sexos, leucodermas, tratados com aparelho fixo e tração extrabucal, sendo 15 casos apresentando inicialmente maloclusão de Classe I e 15 de Classe II, 1ª divisão de Angle. Todos sofreram extrações dos quatro primeiros pré-molares durante o período de surto de crescimento puberal, sendo a idade média no início do tratamento de 11 anos e 5 meses e no final de 14 anos e 9 meses. A análise cefalométrica utilizou o ponto médio da interseção das curvaturas das grandes asas do esfenóide com o contorno do plano esfenoidal e placa cribriforme, e o ponto vértice da fossa pterigomaxilar. Após a análise estatística dos resultados obtidos, empregando-se o teste t de Student adotando os níveis de 5% e de 1% de probabilidade, verificou-se que as tendências normais de crescimento do complexo craniofacial não foram alteradas pelo tipo de aparelho e mecânica utilizadas, com exceção da medida referente a maxila. O ângulo de convexidade reduziu em ambos os grupos, em decorrência das diminuições dos valores da medida referente a maxila e aumento nas medidas referentes a mandíbula.
Essas alterações associadas ao crescimento do nariz contribuíram de forma significativa para melhorar o contorno do perfil facial, ao final do tratamento.
Pc025
Avaliação fotográfica das proporções faciais transversais em brasileiros leucodermas com 18 a 30 anos de idade
PINHEIRO, G. M. B., MARTINS, D. R., SCAVONE, H. J., MENGUE, O. C. C.*, SANTOS, V. M. D.
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: olgacastro@ig.com.br
Este estudo propôs-se a: 1) determinar os índices médios de proporcionalidade entre as larguras de oito dimensões faciais e 2) avaliar o dimorfismo sexual. A amostra englobou fotos faciais frontais de 60 adultos brasileiros leucodermas (30 de cada sexo), de 18 a 30 anos de idade, não tratados ortodonticamente, com harmonia facial e oclusão satisfatória. A metodologia envolveu a transferência das imagens fotográficas para o computador, sendo então analisadas pelo programa Radiocef 2.0. As seguintes larguras faciais foram medidas: A) bizigomática, B) bigoníaca, C) bicomisssural, D) interalar, E) ocular média, F) bipupilar, G) intercantal interna e H) intercantal externa. Em seguida, calcularam-se as proporções entre as 7 primeiras dimensões em relação à largura intercantal externa. Para a análise estatística do dimorfismo sexual empregou-se o teste t de Student (p < 0,05). Os resultados evidenciaram ausência de dimorfismo sexual para as proporções A/H, B/H, C/H, F/H, apresentando, respectivamente, as seguintes médias e desvios padrão para a amostra total: 144,1%, 6,9%; 53,7% e 64,9%. Por sua vez, observou-se dimorfismo sexual significante para as proporções D/H, E/H, G/H, com médias de, respectivamente, 42,5%; 34,5%;30,9%, para o sexo masculino e de 38,3%; 32,6%; 34,8% para o feminino.
Concluiu-se que todas as proporções avaliadas apresentaram valores percentuais médios maiores para o sexo masculino, excetuando-se apenas a proporção entre a largura intercantal interna em relação à intercantal externa, que apresentou médias superiores para o gênero feminino.
Pc026
Estudo comparativo das dimensões dentocraniofaciais transversais entre indivíduos respiradores bucais e nasais
LEICHSENRING, A.*, CAMARGO, E. S., SHIMIZU, R. H., MACHADO, M. Â. N.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: alelsrg@hotmail.com
Foi realizado estudo cefalométrico comparativo das dimensões dentocraniofaciais transversais de indivíduos respiradores predominantemente bucais e nasais, com idades de 11 a 14 anos e onze meses, que apresentavam maloclusão Classe II, divisão 1ª de Angle. O diagnóstico do modo respiratório foi realizado mediante exames otorrinolaringológico e fonoaudiológico, questionário aos pais e observação da postura labial dos indivíduos. A partir de telerradiografias em norma póstero-anterior, foram obtidos registros de oito medidas transversais dos 65 indivíduos da amostra, os quais foram analisados estatisticamente. Os resultados demonstraram não existir diferença estatisticamente significante na maioria das medidas, exceto para a medida mastóide total, a qual apresentou maior média nos indivíduos respiradores predominantemente bucais independente do gênero, e para a medida esfenóide total nos indivíduos do gênero masculino, a qual apresentou maior média nos indivíduos com respiração predominantemente nasal.
A respiração predominantemente bucal não mostrou, portanto, ser fator predisponente a alterações dentofaciais transversais na amostra estudada.
Pc027
Avaliação do crescimento do setor posterior mandibular
ALMEIDA, M. H. C.*, MAGNANI, M. B. B. A., ALMEIDA, R. C., ALMEIDA, H. A.
Ortodontia - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: rca.orto@limeira.com.br
O conhecimento precoce do espaço presente no setor posterior do arco mandibular tem desafiado os ortodontistas, quando estes desejam saber se será possível a acomodação adequada dos 2º e 3º molares inferiores, pois, a grande maioria das análises de gerenciamento de espaço não consideram essa região e seus elementos dentários. A importância desta informação é reconhecida durante a erupção dos molares. Alguns ortodontistas indicam preventivamente as extrações dos terceiros molares como maneira de compensar a possível falta de espaço. O objetivo deste estudo foi verificar o comportamento do espaço no setor posterior mandibular, utilizando os métodos cefalométricos de Ricktts (1976), Merrifield (1986) e Richardson (1992). Para tanto utilizamos uma amostra de 60 telerradiografias, em norma lateral da cabeça, de 30 indivíduos do gênero feminino e 30 do gênero masculino, leucodermas brasileiros, da região de Piracicaba - SP, na faixa etária de 9 a 19 anos, com maloclusão Classe II, divisão 1ª. Os resultados evidenciaram a ocorrência de crescimento na região posterior mandibular (Merrifield, 10,21 mm; Richardson, 11,21 mm; e Ricketts, 17,84 mm). Os dados foram submetidos ao tratamento estatístico quando foram realizados o delineamento casualizado no esquema fatorial 3 x 3 x 2, o teste F e análise de correlação linear.
Concluímos que, o gênero feminino teve um crescimento mais precoce quando comparado com o masculino, entre os 9 e 12 anos; o aumento médio de crescimento, entre os 13 e 15 anos, foi em média de 12 mm; na faixa etária de 16 a 19 anos, o crescimento foi mais evidente no gênero masculino.
Pc028
Tratamento de superfície dos modelos ortodônticos: proposta de um protocolo para o banho de sabão
GUIMARÃES, G. S.*, MORAIS, L. S., CHEVITARESE, O., SOUZA, M. M. G.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: dr.g.serra@medcenter.com
Os modelos ortodônticos representam uma ferramenta fundamental para a análise e acompanhamento do tratamento ortodôntico dos pacientes. Sendo assim, é necessário que representem a cópia fiel das estruturas bucais. Estes modelos são obtidos a partir do vazamento, com gesso tipo III, em moldagens de boa qualidade, seguido do recorte, polimento e banho de sabão. Alterações na utilização do gesso e da solução de sabão resultarão em alterações na estrutura final do modelo. Avaliou-se, através da dureza Rockwell, as variações na dureza de superfície dos modelos tratados com diferentes formulações de solução de sabão. Foram preparados 44 corpos-de-prova com gesso tipo III. Experimento 1: avaliou, segundo a dureza Rockwell, 3 soluções contendo 125 g, 250 g ou 500 g de sabão de coco, mais 1 litro de água destilada e 40 g de ácido bórico. Experimento 2: avaliou (dureza Rockwell) 4 soluções contendo 0 g, 20 g, 40 g e 80 g de ácido bórico, mais 1 litro de água destilada e 125 g de sabão. Experimento 3: avaliou (dureza Rockwell) o tempo ideal de imersão em solução de sabão (125 g de sabão, 1 litro de água destilada e sem ácido bórico) variando em 1 h, 2 h, 3 h, 4 h e 24 h. No experimento 1, os maiores valores de dureza Rockwell foram encontrados na solução com 125 g de sabão; no experimento 2, com a solução sem ácido bórico; e no experimento 3, com 1 h de imersão.
Composição da solução ideal: 125 g de sabão de coco, sem ácido bórico, 1 litro de água destilada, com 1 h de imersão.
Pc029
Aspectos histológicas no periodonto de dentes, no lado de pressão, quando submetidos à força ortodôntica
STUANI, A. S.*, MIZUSAKI, C. I., STUANI, M. B. S., MONNERAT, M. E.
Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: andsstuani@ig.com.br
Foram avaliadas as alterações celulares no lado de pressão durante todo o período em que a força ortodôntica age no periodonto de inserção, no intuito de observar a atuação das células envolvidas na reestruturação do periodonto. A amostra é composta por 70 ratos adultos jovens, machos, saudáveis da linhagem Wistar (Rattus norvegicus, albinus), com 90 a 120 dias de idade, pesando, em média, 330 g e divididos em 2 grupos: controle (5 ratos) e experimental (65 ratos). Sendo que o grupo experimental foi subdividido em 13 subgrupos, de acordo com o tempo de movimentação dentária induzida em 6, 12 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 21 e 28 dias. Foram feitas avaliações radiográficas e histológicas. O dispositivo ortodôntico utilizado foi 0.006 x 0.0022” de mola espiralada de Ni-Ti (Unitek - 341.120) de secção fechada de 7 mm de comprimento.
Ficou evidente no lado de pressão, a redução do espaço periodontal, desarranjo das fibras periodontais, compressão dos vasos sangüíneos, aparecimento de áreas semi-hialinizadas e proliferação de osteoclastos nas cavidades medulares (região apical) e sobre a lâmina interna do alvéolo (região cervical). Observou-se maior quantidade de cavidades de absorção radicular após 4 dias. E no osso alveolar as células clásticas apareceram após 1 dia da aplicação da força ortodôntica.
Pc030
Aplicação da análise de Jarabak: relação entre altura total facial anterior e posterior em pacientes Classe I de Angle
BECKER, J. B. M.*, MORAES, L. C., NICOLÓ, R., BARBOSA, C. S.
Odontologia Social e Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: cristianisb@uol.com.br
Para predizer o sentido do crescimento facial pela análise de Jarabak & Fizzell foram utilizadas 60 telerradiografias de pacientes da clínica de Ortodontia da Faculdade de Odontologia UNESP/SJC, sendo trinta do sexo masculino e trinta do sexo feminino, numa faixa etária entre seis e dez anos, todos em dentição mista e Classe I de Angle, sem tratamento ortodôntico prévio. Foi estudado a proporção entre altura facial anterior (NMe) e altura facial posterior (SGo), onde a direção de crescimento facial é determinada pela fórmula AFP  100 = % que é a proporção das alturas faciais (PAF) podendo ser reto (62% £ 65%), horário (58% < 62%) e anti-horário (> 65%-80%), sendo determinadas as médias, desvios padrão e a proporção da altura facial (SGo-NMe). Tanto para a medida da altura facial anterior (NMe), como para a medida da altura facial posterior (SGo), os pacientes do sexo masculino apresentaram valores maiores que os pacientes do sexo feminino. As medidas foram significantes a nível de 5% no sentido de crescimento facial reto. Para os pacientes de ambos os sexos, a proporção da altura facial (PAF) foi predominante no sentido anti-horário (sexo feminino - 60% e sexo masculino - 36,67%). Quanto a correlação da proporção altura facial (PAF) e ângulo goníaco (ArGoMe) e a correlação da proporção da altura facial (PAF) e ângulo goníaco inferior (NGoMe) foram significantes a nível de 5%.
As medidas lineares e angulares permitem fazer avaliações do sentido de predição de crescimento facial mas não podem ser analisadas separadamente pois estas medidas estão correlacionadas.
Pc031
Freqüência de exodontias de pré-molares com finalidade ortodôntica
BELLUZZO, R. H. L.*
Ortodontia - UNIVERSIDADE PAULISTA - CAMPUS BACELAR. E-mail: rebelluzzo@hotmail.com
O propósito desde estudo foi verificar a freqüência de exodontias de pré-molares com finalidade ortodôntica nos casos tratados, finalizados e acompanhados em sua estabilidade pós-cotenção na Clínica de Pós-Graduação do curso de Ortodontia-Ortopedia Facial da Universidade São Francisco - USF, e relacioná-la com o sexo, má-oclusão inicial, idade no início do tratamento, tipo facial e a combinação dos dentes selecionados para as extrações. Avaliamos 307 pastas constando toda a documentação ortodôntica de cada paciente, sendo que todos os casos foram tratados com a técnica bioprogressiva de Ricketts.
Os resultados mostraram que os casos tratados sem extração foram mais freqüentes, porém dentro dos casos tratados com extração o sexo masculino teve maior aceitação do que o feminino e a Classe II divisão primeira foi onde a maior taxa de extrações foi encontrada, seguida pela Classe I de Angle. Em relação à idade inicial, houve um aumento gradativo de acordo com o aumento da idade, variando de 0% aos 8 anos até 66% com idade acima de 19 anos. Já quando relacionamos o tipo facial, encontamos um decréscimo indo desde o dólico severo até o braquial severo de 88% a 4,1%. A exodontia dos primeiros pré-molares superiores e inferiores foi a indicação mais encontrada neste estudo.
Pc032
Comparação entre as dimensões craniofaciais de indivíduos com maloclusão Classe II, divisão 1ª e modos respiratórios distintos
KICHISE, A. H.*, WESTPHALEN, F. H., MARUO, H., CAMARGO, E. S., TANAKA, O., IGNÁCIO, S., RACHED, R. N., MARTINS, W. D. B.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: andreiaki@hotmail.com
O presente estudo comparou as dimensões craniofaciais verticais e o perfil ântero-inferior da face de indivíduos Classe II, divisão 1ª de Angle e modos respiratórios nasal e bucal. Sessenta e cinco indivíduos (11 a 14,11 anos) foram avaliados, sendo que 29 apresentavam modo respiratório predominantemente bucal e 36 predominantemente nasal. Grandezas angulares, lineares e relação de proporcionalidade dos dois grupos foram analisadas em telerradiografias laterais e comparadas pelo teste t de Student. Os resultados mostraram que o grupo de pacientes com respiração predominantemente bucal apresentaram valores maiores (p < 0,05) das grandezas FMA, Sn.MP e AFA, e menores (p < 0,05) das grandezas Z e INDEX. As grandezas GO e AFP não apresentaram diferenças estatisticamente significantes quanto ao modo respiratório (p > 0,05).
Na amostra estudada, é possível concluir que os indivíduos com modo respiratório predominantemente bucal apresentaram o padrão facial mais vertical e o perfil ântero-inferior da face mais convexo que os indivíduos com modo respiratório predominantemente nasal.
Pc033
Estudo das inclinações axiais mesiodistais em pacientes tratados com extrações dos quatro primeiros pré-molares
BRANDÃO, A. G.*, ALMEIDA, R. R., ALMEIDA-PEDRIN, R. R., ALMEIDA, M. R.
Ortodontia, Pediatria, Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: analugb@uol.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar, por meio das radiografias panorâmicas, as inclinações axiais mesiodistais, em pacientes tratados ortodonticamente com as extrações dos quatro primeiros pré-molares ao início, ao término e cinco anos pós-tratamento ortodôntico e verificar se as alterações ocorridas nas inclinações axiais mesiodistais dos dentes ântero-inferiores poderiam influenciar na recidiva do apinhamento desses dentes. A amostra constituiu-se de 30 pacientes, sendo 16 do gênero feminino e 14 do masculino, com idade média inicial de 13 anos e 1 mês, apresentando má-oclusão de Classe I ou II de Angle, tratados ortodonticamente com a técnica Edgewise simplificada. As radiografias panorâmicas e os modelos de gesso de cada paciente foram analisados nas fases iniciais (T1), finais (T2) e cinco anos pós-tratamento (T3). Mensurou-se o apinhamento ântero-inferior por meio do índice de irregularidade de Little.
Os resultados demonstraram que as inclinações axiais obtidas ao início do tratamento foram diferentes daquelas observadas em uma oclusão normal em 85% dos dentes avaliados. Entretanto, 45% dos dentes ao final do tratamento, e 55% na fase cinco anos pós-tratamento mostraram valores similares às configurações anatômicas normais. Em relação à estabilidade da inclinação no período cinco anos pós-tratamento, 75% dos dentes mantiveram a inclinação obtida ao término do tratamento independente se essas eram ou não semelhantes aos valores normais. As alterações das inclinações axiais mesiodistais entre as fases T2 e T3 não influenciaram a recidiva do apinhamento ântero-inferior.
Pc034
Alterações no crescimento devido à hipertrofia de amídalas e adenóides
MARTINS, R. P.*, PINTO, A. D. S., GANDINI JÚNIOR, L. G., MARTINS, L. P.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: dr_renatopmartins@hotmail.com
Sabe-se que adenóides e amídalas hipertrofiadas podem causar alterações do desenvolvimento normal do complexo crânio-facial. A criança portadora de hipertrofia de amídala, costuma protruir a língua, tentando expandir o espaço bucofaríngeo, possibilitando sua respiração. A criança com hipertrofia de adenóides tem dificuldade em respirar normalmente pelo nariz, porque o espaço nasofaríngeo, encontra-se diminuído obrigando a criança a respirar pela boca. As conseqüências exatas dessas condições são ainda desconhecidas. Esse estudo comparou as diferenças na morfologia dentofacial em crianças de 8 a 10 anos, da raça branca. Telerradiografias laterais de crânio iniciais de 45 crianças, foram selecionadas dos arquivos da Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP, e divididas em três grupos. Grupo 1: crianças com hipertrofia de amídalas, caracterizadas pelo espaço bucofaríngeo maior que 12 mm e com clara evidência radiográfica das amídalas na radiografia; grupo 2: crianças com hipertrofia de adenóides, caracterizadas pelo espaço nasofaríngeo não excedendo 3,5 mm; e grupo 3: crianças não portadoras de hipertrofias de adenóides ou amídalas. As análises cefalométricas de Steiner e McNamara foram utilizadas para que fosse possível obter os dados para comparação e a estatística foi feita no programa SPSS.
As diferenças entre os dados dos grupos não foram significantes, exceto pelas medidas GoGn-SN, que foram maiores no grupo 2 e médias no grupo 1; e PogN-Perp, que se localizou mais posteriormente no grupo 1 e mais anteriormente do que a média no grupo 2.
Pc035
Força de cisalhamento de bráquetes colados em esmalte bovino contaminado com sangue ou saliva
FELDENS, J. A.*, LIMA, E. M., FREITAS, P., SÓRIA, M. L., BERGER, O. P., OSHIMA, H. M. S.
Odontologia Preventiva - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: janara_a@yahoo.com.br
Esse estudo in vitro avaliou a resistência união ao cisalhamento de bráquetes cimentados com Fuji-Ortho LC (GC) ao dente bovino, sendo as superfícies do esmalte contaminadas com sangue ou saliva. Utilizaram-se 45 incisivos permanentes bovinos que foram seccionados, incluídos em tubos plásticos e distribuídos aleatoriamente em três grupos (n = 15): grupo I - superfície contaminada com sangue humano; grupo II - superfície contaminada com saliva; e grupo III - superfície não contaminada. As contaminações do esmalte foram realizadas após o condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 s, sendo os bráquetes (Morelli), cimentados conforme as especificações do fabricante. Após a cimentação, os corpos-de-prova foram armazenados por uma hora em ambiente a 23C e 100% de umidade relativa e depois permaneceram sete dias em água destilada a 37C. Em seguida, foram submetidos ao teste de cisalhamento na máquina de ensaio universal (EMIC DL2000), com taxa de deslocamento de 0,5 mm/min. Os dados gerados foram comparados com ANOVA e Tukey. A força média de ruptura para os grupos I, II e III foi respectivamente: 7,89  4,00 MPa (a), 10,42  8,86 MPa (a), e 17,03  7,87 MPa (b). O índice ARI foi comparado através do teste Kruskal-Wallis e do método de Dunn, e foi verificado que o grupo III (que predominou ARI = 2) foi significativamente diferente dos grupos I e II (que foram semelhantes entre si e predominou ARI = 1).
Através desse trabalho pode-se concluir que a contaminação com sangue ou com saliva reduz a força de ruptura das colagens bem como altera o padrão de fratura do cimento testado.
Pc036
Condição periodontal em pacientes sob tratamento ortodôntico e sensíveis ao níquel
GARCIA, M. C. F.*, ZENÓBIO, E. G., ZENÓBIO, M. A., GRANDINETT, H. A. M., COSTA, F. O.
Mestrado em Ortodontia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: gzenobio@uai.com.br
O objetivo deste estudo foi o de avaliar a condição periodontal e os parâmetros clínicos de pacientes sob tratamento ortodôntico, relacionando esses achados à sensibilidade alérgica ao níquel. Uma amostra de 54 pacientes, 30 homens e 24 mulheres, entre 11 e 30 de idade, sob tratamento ortodôntico, foi selecionada para a avaliação periodontal pelos índices de placa e sangramento, profundidade de sondagem e a presença de aumento gengival. O histórico alérgico a metais, o teste alérgico de sensibilidade ao níquel, por meio do Patch Test, a presença de queilite angular e a descamação dos lábios também foram avaliados. Uma correlação entre a resposta positiva ao teste de sensibilidade e as condições periodontais e clínicas foi estabelecida. Os resultados apresentaram que 20,4% da amostra foi positiva ao Patch Test. Esse grupo apresentou 82% de mulheres e somente 27,3% com o relato de alergia a metais. Em relação aos parâmetros clínicos 72,7% da amostra não apresentaram descamação labial e 90,9% não apresentaram queilite angular estabelecendo assim uma correlação negativa ao teste alérgico. Os índices de sangramento gengival e de aumento gengival apresentaram uma correlação positiva de 0,77 p < 0,05 e a positividade do Patch Test.
Diante dos resultados concluiu-se que os parâmetros clínicos de índice de sangramento e aumento gengival podem ser relacionados a resposta alérgica em pacientes submetidos a terapia ortodôntica.
Pc037
Uma análise dos testes in vitro de força de adesão em Ortodontia
CAL NETO, J. P.*, MIGUEL, J. A. M.
Ortodontia - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: jcalneto@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar as metodologias empregadas recentemente em testes in vitro de força de adesão em Ortodontia. Foi utilizado o método de abordagem indutivo, com procedimento estatístico descritivo e comparativo, empregando-se a técnica de documentação indireta. Foram selecionados nos periódicos American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics e The Angle Orthodontist (nos anos de 1993 até 2002) todos os artigos onde foi avaliada a resistência de adesão de bráquetes a diferentes superfícies, através de máquinas de ensaio universal Instron ou similares. Foram analisados 127 artigos, e destes 86% foram conduzidos através de ensaios de cisalhamento, ao passo que 14% foram através de ensaios de tração. Dentre os estudos com dentes humanos [88 (68%)], os pré-molares foram os mais utilizados [50 (57%)], seguidos pelos molares [27 (31%)]. Quanto ao número de espécimes por grupo, 28 (22%) estudos tiveram entre 6 e 10; 30 (24%) entre 11 e 15; 33 (26%) entre 16 e 20; e 36 (28%) tiveram mais de 20 espécimes. Como solução de armazenamento, as mais empregadas foram: água destilada [55 (43%)], seguido por timol à 0,1% [36 (28%)] e cloreto de sódio à 0,9% [15 (12%)]. No que diz respeito a velocidade da célula de carga, em 25 (20%) estudos foi de 0,5 mm/min; em 43 (34%) foi de 1,0 mm/min; em 8 (6%) foi de 2,0 mm/min; e em 38 (30%) foi de 5,0 mm/min.
Os autores concluem que não existe um consenso na metodologia de tais estudos, sendo então evidenciada a necessidade de uma possível padronização da técnica.
Pc038
Avaliação cefalométrica radiográfica dos tecidos moles da face de pacientes submetidos à expansão rápida da maxila
BARBOSA, R. P. L.*, PAIVA, J. B., RINO NETO, J., MATSON, E., VIGORITO, J. W.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ronaldoprata@uol.com.br
O objetivo neste trabalho foi avaliar as alterações dos tecidos moles da face após a expansão rápida da maxila, utilizando aparelho expansor tipo Biederman modificado, com o parafuso expansor posicionado mais afastado do palato, próximo à região cervical dos dentes de apoio. Foram avaliadas telerradiografias em norma lateral obtidas em posição natural da cabeça de 20 pacientes com atresia maxilar, entre 6 a 10 anos de idade, sendo 7 do sexo masculino e 13 do feminino, nas fases: pré-expansão, pós-expansão e ao final do período de contenção, tratados na Clínica de Ortodontia Preventiva do Departamento de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Avaliou-se as seguintes grandezas cefalométricas: comprimento dos lábios superior e inferior, altura facial anterior inferior, ângulos naso-labiais superior e inferior e as posições do lábio superior, inferior e do pogônio mole em relação à linha de referência vertical verdadeira. Os valores obtidos foram submetidos à análise estatística e correlacionados. Os resultados mostraram que a expansão rápida da maxila não produziu alteração estatisticamente significativa no perfil dos tecidos moles da face dos pacientes.
A expansão rápida da maxila com o aparelho expansor do tipo Biederman modificado não apresenta alterações estatisticamente significativas no perfil dos tecidos moles da face.
Pc039
Prevalência da má-oclusão de Classe III de Angle nos Serviços de Ortodontia da Aeronáutica na cidade do Rio de Janeiro
RUBIM, G. A. P.*, NOER, D. F., MAGNANI, M. B. B. A., BOTTREL, J. A. C.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: glaucerubim@ig.com.br
O presente estudo propõe-se verificar a prevalência da má-oclusão de Classe III de Angle, na cidade do Rio de Janeiro, sua incidência em relação ao gênero e a observação quanto à procura por tratamento de acordo com a faixa etária. Foram avaliadas fichas clínicas de pacientes portadores de más-oclusões, que procuraram as unidades de Serviço de Saúde da Aeronáutica (área RJ), nos últimos dez anos, as quais oferecem tratamento ortodôntico. Os preenchimentos das fichas foram realizados por ortodontistas da Aeronáutica, e os dados avaliados foram a presença da má-oclusão Classe III, gênero e idade em que houve a procura por tratamento. No total de 5.452 de pacientes avaliados, foram identificados 282 portadores de Classe III (5%), em relação às demais más-oclusões. Houve diferença significativa desta má-oclusão no gênero feminino (8%). A faixa etária de 3 a 17 anos foi o maior grupo a procurar tratamento (72%), seguido pelos grupos de 18 a 31 anos (23%) e de 32 a 45 anos (5%).
Com base nestes resultados concluiu-se que a má-oclusão de Classe III de Angle apresentou menor prevalência em relação à má-oclusão de Classe I e Classe II, porém maior no gênero feminino. A maior procura por tratamento, a qual ocorre no grupo de faixa etária mais baixa, é um indicativo de maior conscientização dos responsáveis concernente à identificação de um problema e da necessidade de procura por tratamento. Desta forma, possibilitam diagnóstico e tratamento precoces ao ortodontista, bem como maiores benefícios ao paciente.
Pc040
Alterações dimensionais ocorridas após o tratamento da mordida cruzada posterior funcional com o aparelho quadri-hélice
SANTOS, J. R. P. D.*, MENDONÇA, M. R., FARIAS, A. C.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: jrjosericardo@ig.com.br
O objetivo deste trabalho foi verificar as alterações dimensionais ocorridas após o tratamento da mordida cruzada posterior dentoalveolar, com envolvimento funcional, utilizando o aparelho quadri-hélice. Foram analisados modelos de estudo e telerradiografias em norma lateral de 10 pacientes, nas fases pré-tratamento e após o período de contenção. Os resultados demonstraram aumentos transversais significativos no arco superior entre os caninos decíduos (4,16 mm), primeiros molares decíduos (4,61 mm), segundos molares decíduos (5,06 mm) e primeiros molares permanentes (2,94 mm). No arco inferior, houve alterações transversais significantes apenas entre os segundos molares decíduos (–1,04 mm). Não foram observadas alterações verticais significantes na s telerradiografias em norma lateral.
Concluímos que: a- houve uma expansão dentoalveolar significativa no arco superior suficiente para a correção da mordida cruzada posterior, sendo que os segundos molares decíduos apresentaram a maior quantidade de expansão; b- houve expansão dentoalveolar inferior apenas para a distância entre os segundos molares decíduos; c- a correção da mordida cruzada posterior funcional com o aparelho quadri-hélice não promoveu alterações verticais significativas na face.
Pc041
Avaliação da prevalência de disfunção articular e/ou dor miofacial em pacientes com deformidades dentofaciais
GIMENEZ, C. M. M.*, PEREIRA FILHO, V. A., GABRIELLI, M. A. C., BERTOZ, F. A., HAUY, R. R., CUOGHI, O. A., MENDONÇA, M. R., SANTOS, E. C. A.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: carlamg@yahoo.com
Nos últimos anos, observou-se um crescente interesse pelo tratamento do paciente com dor ou disfunção relacionada à articulação temporomandibular. Nas deformidades dentofaciais vetores de força não fisiológicos podem estar presentes durante a função do sistema mastigatório e predispor os indivíduos à disfunção articular e/ou muscular. O objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência de pacientes portadores destas que apresentam disfunção articular, bem como correlacionar os tipos de má-oclusão que apresentam um maior índice. Foram avaliados por meio de exame clínico e questionário 99 pacientes em tratamento ortodôntico-cirúrgico no CEDEFACE (Centro de Pesquisa e Tratamento das Deformidades Buco-Faciais - UNESP/Araraquara). Os dados coletados foram analisados de forma descritiva e por meio de tabelas de contingência, mostrando o percentual de cada problema avaliado e sua significância. Os resultados demonstraram que a maioria dos pacientes avaliados (82%) apresentaram sinais e/ou sintomas relacionados à disfunção; sendo que 67,5% dos homens apresentaram queixa articular contra 91,9% das mulheres. Quanto à associação entre tipo de deformidade e disfunção, observou-se que 32,3% dos pacientes Classe II e 31,3% dos pacientes Classe III relataram a ocorrência de ruído articular; 31,3% dos pacientes Classe II e 31,3% dos pacientes Classe III apresentavam sintomatologia dolorosa. O sintoma mais freqüente foi o estalido articular presente em 70% da amostra.
As condições experimentais permitiram concluir-se que: a prevalência de sintomatologia articular e miofacial associada à deformidade dentofacial foi alta (82,7%), a sintomatologia dolorosa e o ruído apresentam freqüências semelhantes, sendo que a associação destes foi o achado mais freqüente.
Pc042
Posição cefalométrica do incisivo central superior, após tratamento ortodôntico com a técnica MD3
INAIMO, F. A.*, ALMEIDA, R. C., MIYAMURA, Z. Y., GUMEIRO, E. H.
Ortodontia - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: inaimo@franciscoinaimo.odo.br
O objetivo deste estudo foi comparar a posição dos incisivos centrais superiores de indivíduos portadores de maloclusão de Classe I ou Classe II, tratados pela técnica MD3, com aqueles dotados de oclusão clinicamente normal. O grupo tratado foi composto por 30 telerradiografias, em norma lateral da cabeça, de indivíduos entre 9 e 27 anos, de ambos os gêneros, e o grupo controle teve 60 telerradiografias, em norma lateral da cabeça, de indivíduos com oclusão clinicamente normal, entre 13 e 30 anos de idade. Os parâmetros cefalométricos comparados foram: 1.NS, ANB, A’-B’ e O-Bis, obtidos de cefalogramas das telerradiografias, em norma lateral da cabeça. O grupo tratado apresentou, em média, o 1.NS menor, o ANB e o A’-B’ maior, e o valor de O-Bis semelhante ao grupo controle. Com relação à variável gênero, somente a medida 1.NS apresentou dimorfismo de gênero, no grupo controle e, em relação à variável idade, não houve correlação com as medidas estudadas.
Concluímos que, a técnica ortodôntica empregada, técnica MD3, possibilitou resultados cefalométricos próximos aos da amostra de indivíduos com oclusão clinicamente normal no que tange o posicionamento do incisivo central superior.
Pc043
Correlação entre a posição do lábio superior e o ângulo nasolabial em pacientes ortodônticos tratados com exodontia dos primeiros pré-molares
BATISTA, K. B. D. S. L.*, PAIVA, J. B., RINO NETO, J.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ortodontia@klaus.odo.br
Alterações faciais são freqüentemente observadas ao final do tratamento ortodôntico, principalmente quando os pacientes são submetidos a exodontias. O objetivo deste trabalho é verificar a correlação entre a exposição dos incisivos superiores com a posição do lábio superior e a posição do lábio superior com o segmento inferior do ângulo nasolabial, após o tratamento ortodôntico realizado com exodontias dos primeiros pré-molares. Foram utilizadas 22 telerradiografias laterais sendo 11 obtidas no início e 11 ao término do tratamento ortodôntico de 11 pacientes dos gêneros masculino e feminino, tratados empregando a técnica do arco de canto com extração dos primeiros pré-molares na Clínica de Ortodontia da USP. Foram desenhados cefalogramas iniciais e finais de cada paciente e realizadas as medidas: incisivo superior – stômio superior (1-Stms) e subnasal perpendicular – lábio superior (SnPerp-Ls) e segmento inferior do ângulo nasolabial (L horizontal – linha SnLs). Para a avaliação da correlação entre os valores iniciais e finais das medidas estudadas foi utilizado o teste de correlação de Pearson. Adotou-se o nível de significância de 5%. Verificou-se que houve correlação entre as medidas 1-Stms e SnPerp-Ls de 0,6901 (p = 0,0188) e entre as medidas do SnPerp-Ls e L horizontal de –0,8866 (p = 0,0003).
Concluiu-se que existe correlação positiva entre as variáveis 1-Stms e SnPerp-Ls, isto é, quanto menor a projeção do lábio superior (SnPerp-Ls) menor é a exposição do incisivo superior (1-Stms) e correlação negativa entre as variáveis SnPerp-Ls e L horizontal, isto é, quanto menor a projeção do lábio superior (SnPerp-Ls) maior é o ângulo do segmento inferior do ângulo nasolabial (SnPerp-Ls/L horizontal).
Pc044
Degradação das forças liberadas por elásticos ortodônticos em cadeia pré-estirados: avaliação clínica e laboratorial
CARDOSO, M. A.*, MENDES, A. M., REAL, M. L. N. P. C., GRAVINA, M. A., MOTTA, A. T. S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: marcio@ccs.ufsc.br
Realizou-se estudo comparativo da intensidade e degradação das forças liberadas por elásticos ortodônticos em cadeia submetidos ao procedimento denominado de pré-estiramento. Foram testadas 366 amostras, divididas segundo a marca do elástico (American Orthodontics (AO) e 3M Unitek (3MU)), meio utilizado (solução de saliva artificial ou meio bucal), tempo de exposição ao meio (0 h - grupo controle, 1 h, 24 h, 48 h, 1, 2 e 3 semanas) e realização ou não do pré-estiramento. As forças liberadas foram quantificadas através de uma máquina de ensaios de tração (EMIC). Os resultados obtidos foram avaliados através de testes t e ANOVA (p < 0,05). A degradação das forças, após 3 semanas, para o grupo testado em meio bucal, para a marca AO foi de 44,66% e 17,60%, respectivamente, para elásticos não pré-estirados e pré-estirados. Já os elásticos da marca 3MU, no mesmo meio, apresentaram redução da força de 40,82% e 35,64%, respectivamente, para as amostras não submetidas ao pré-estiramento e para as pré-estiradas. Porém, estas médias não foram estatisticamente significativas.
Após 3 semanas, quando comparados os valores obtidos para os elásticos pré-estirados, os valores referentes a degradação das forças no meio saliva artificial foram mais baixos que os observados no meio bucal (AO = 10,29% e 3MU = 14,46%). Já as médias obtidas para os elásticos pré-estirados e mantidos no meio bucal, quando comparadas as marcas, não apresentaram diferenças significativas (AO = 17,60% e (MU = 35,64%). (Apoio financeiro: FAPERJ.)
Pc045
Estudo das características cefalométricas do padrão face longa
CARDOSO, M. A.*, BERTOZ, F. A., CAPELOZZA, L.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: mauricioac@zipmail.com.br
Este estudo objetivou determinar as características cefalométricas dos indivíduos portadores de padrão face longa em comparação com indivíduos padrão I e verificar a presença de dimorfismo entre gêneros nesse tipo de displasia esquelética. Um total de 73 telerradiografias em norma lateral, sendo 34 padrão face longa e 39 padrão I, foram selecionadas com base na morfologia facial, não considerando as relações oclusais e sagitais. Foram avaliados: padrão de crescimento facial, alturas faciais anteriores e posterior, relação maxilo-mandibular, além das relações dentárias com suas bases apicais. De uma forma geral, os indivíduos padrão face longa apresentaram grandes desvios em relação aos indivíduos padrão I, sendo a doença decorrente de um desequilíbrio entre os componentes verticais. Pôde-se observar que os valores das grandezas AFAT, AFAI, AFATperp, AFAIperp, 1-PP, 6-PP, 1-PM, SNB, ANB, ângulo goníaco, ângulo plano mandibular, além das proporções AFAI/AFAT e AFAIperp/AFATperp, estavam significantemente alterados para os indivíduos padrão face longa.
Concluiu-se que a face longa caracterizava-se pelo padrão de crescimento vertical e por um aumento da altura facial anterior inferior, estando a deformidade localizada abaixo do plano palatino. Foram observados ainda um retrognatismo maxilar e mandibular, além da presença de extrusão dentária anterior e póstero-superior, com os incisivos superiores bem posicionados em suas bases e, os inferiores, lingualizados. O conjunto de alterações esqueléticas deu ao gênero feminino uma face longa mais marcadamente severa.
Pc046
É possível favorecer o crescimento esquelético com o aparelho Herbst em pacientes com retrognatismo mandibular?
SCHUTZ, T. C. B.*, DOMINGUEZ-RODRIGUEZ, G. C., VIGORITO, J. W.
Psicobiologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA. E-mail: tschutz@psicobio.epm.br
Este estudo prospectivo avaliou cefalometricamente as modificações da posição e tamanho da mandíbula decorrentes do tratamento com o aparelho Herbst com “splints” acrílicos por um período médio de 12 meses DP  12 dias, em adolescentes com maloclusão de Classe II, divisão 1ª e retrognatismo mandibular. A amostra consistiu de 23 adolescentes brasileiros com idade média de 12 anos e 11 meses DP  17 meses e idade esquelética imediatamente antes do pico máximo do surto de crescimento da adolescência. Telerradiografias em norma lateral foram obtidas antes (T1) e após o período de observação (T2). Os efeitos de tratamento foram identificados utilizando-se as grandezas cefalométricas: SNA, SNB, ANB, P-Nperp, plano mandibular, Co-A, Co-Gn, ENA-Me, sobressaliência e sobremordida. Foram calculadas as diferenças entre T1 e T2 e obtidos os seguintes resultados: SNA + 0,35º, DP  1,35º; SNB –1,64º, DP  1,04º; ANB + 1,99º, DP  1,12º; P-Nperp –2,78 mm, DP  2,18 mm; plano mandibular + 0,29º, DP  1,38º; Co-A –1,32 mm, DP  1,65 mm; Co-Gn –5,86 mm, DP  1,58 mm; ENA-Me –2,70 mm, DP  1,53 mm; sobressaliência + 6,67 mm, DP  2,41 mm e sobremordida + 2,70 mm, DP  2,13 mm. Das grandezas avaliadas somente as alterações nos ângulos SNA e do plano mandibular não foram estatisticamente significativas (p < 0,05).
Conclusão: o posicionamento anterior da maxila foi mantido, o comprimento efetivo da mandíbula aumentou significativamente, levando a um deslocamento ântero-inferior da mesma na face, corrigindo-se o retrognatismo mandibular. O terço inferior da face aumentou, porém, o ângulo do plano mandibular permaneceu estável.
Pc047
Capeamento pulpar direto com sistema adesivo dentinário: estudo clínico e análise morfológica do complexo dentino-pulpar
SILVA, G. A. B.*, MOREIRA, A., LANZA, L. D., ALVES, J. B.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: gerluza@icb.ufmg.br
Neste estudo, realizou-se uma avaliação clínica e morfológica da viabilidade do capeamento pulpar direto com sistema adesivo Single Bond (SASB) em dentes humanos, utilizando o ácido fosfórico gel a 37% (grupo I) ou a 10% (grupo II). O capeamento com hidróxido de cálcio (HC) foi utilizado como controle (grupo III). Após capeamento e análise clínica, os 115 pré-molares foram extraídos (dias 1, 3, 7 e 30), fixados, processados para inclusão em parafina, seccionados e corados (H. E., tricrômico de Gomori e Brown-Brenn). A interface dente/material adesivo foi avaliada à MEV. Ausência de sintomatologia dolorosa pós-operatória foi observada em mais de 90% dos pacientes. A coloração para bactérias foi negativa em todas as amostras. Nos grupos tratados observou-se: processo inflamatório, focos hemorrágicos (em todos os períodos) e ausência de neoformação dentinária próximo à área lesada até 30 dias. No grupo controle, verificou-se: área necrótica superficial e pico de inflamação (dia 1); deposição de ponte dentinária (dia 30). A MEV revelou boa infiltração do sistema adesivo na malha de colágeno e a formação de “tags”, exceto na zona de capeamento direto onde observou-se falhas interfaciais e presença de monômeros não polimerizados.
A avaliação clínica revelou a possibilidade do capeamento pulpar direto com sistema adesivo Single Bond. Entretanto, essa conduta fica contra-indicada em dentes humanos mediante os dados obtidos na análise morfológica: presença de falhas adesivas subclínicas; inflamação persistente aos 30 dias e ausência de ponte dentinária. (Apoio financeiro: CNPq.)
Pc048
Avaliação da capacidade seladora de três materiais seladores provisórios prontos para uso utilizados em Endodontia
VALE, I. S.*, PEIXOTO, A. L., SANTOS, H. M. G., SANTOS, H. P. G. D.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. E-mail: ilansv@terra.com.br
Durante o tratamento endodôntico, muitas vezes há necessidade da realização de outras sessões, implicando na colocação de um material selador provisório de uma sessão para outra. Uma das maiores preocupações é encontrar um material selador que não permita a infiltração de fluidos bucais para evitar a recontaminação do sistema de canais radiculares. O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade seladora dos seguintes seladores provisórios: Citodur Hard original e umedecido, Citodur Soft original e umedecido e Cimpat rosa umedecido. Foram utilizados 50 pré-molares inferiores humanos extraídos íntegros, ou com restaurações oclusais. Foram realizadas a abertura coronária e a instrumentação dos canais radiculares. Os dentes foram impermeabilizados com dupla camada de Araldite e tripla camada de esmalte para unhas. Os 50 dentes foram separados em 5 grupos: I - Citodur Hard original, II - Citodur Hard umedecido, III – Citodur Soft original, IV – Citodur Soft umedecido, V – Cimpat rosa umedecido. Todos os dentes da amostra foram submetidos à infiltração do corante azul de metileno a 2% e ciclagem térmica nas temperaturas de 8ºC, 37ºC e 55ºC. A análise estatística foi feita através do teste de Kruskal-Wallis e as comparações realizadas com o teste de Miller, ambos com nível de significância de 5%. Os resultados revelaram que todos os materiais estão indicados para uso clínico, sendo que ao serem umedecidos, diminuem sua capacidade seladora.
Constatou-se que o Citodur Hard não umedecido foi o que mostrou melhores resultados e os demais grupos testados não diferiram significantemente.
Pc049
Avaliação da eficácia do ultra-som na remoção de retentores intra-radiculares com diferentes técnicas
FERRAZ, J. A. B., BRAGA, N. M. A.*, FONSECA, T. S., ALFREDO, E., SOUSA NETO, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: neilorbraga@ig.com.br
No presente estudo avaliou-se in vitro a eficácia do ultra-som na remoção de pinos metálicos fundidos variando-se o tempo de aplicação e o número de aparelhos ultra-sônicos utilizados. Trinta caninos hígidos tiveram seus canais tratados, coroas seccionadas e posteriormente foram incluídos em blocos de resina acrílica. Os condutos foram preparados utilizando um paralelômetro, sendo suas moldagens realizadas pela técnica direta com resina acrílica ativada quimicamente. Após a fundição, os pinos foram jateados e cimentados com cimento resinoso Panavia F. Foram utilizados aparelhos de ultra-som da marca NAC Plus, modelo AE 200 e ponta ST-09. Os corpos-de-prova foram divididos em cinco grupos, sendo que os dos grupos I e II foram submetidos à aplicação de um único aparelho de ultra-som e os dos grupos III e IV a dois aparelhos simultaneamente. O grupo V não recebeu vibração ultra-sônica (grupo controle). Os corpos-de-prova dos grupos I e III receberam vibração ultra-sônica por trinta segundos e os dos grupos II e IV por um minuto, em quatro pontos do pino correspondentes às faces do dente. Os corpos-de-prova foram submetidos a testes de tração na máquina universal de ensaios Instron 4444 a um milímetro por minuto. Os resultados foram submetidos à análise estatística e evidenciaram que os grupos são estatisticamente diferentes entre si (p < 0,01), sendo somente os grupos III e IV semelhantes.
Concluiu-se que a aplicação do ultra-som mostrou-se eficaz na remoção de retentores intra-radiculares, sendo que a técnica com dois aparelhos, independentemente do tempo de aplicação, foi a de maior eficácia.
Pc050
Endodontia em sessão única versus medicação intracanal – análise histológica do reparo tecidual
GOMES, C. C.*, SPAGNA, A. S., MACHADO, M. E. L., CAMÕES, I. G. C., FREITAS, L. F.
Odontoclínica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: noe@nitnet.com.br
A proposta deste estudo foi avaliar a resposta tecidual após tratamento endodôntico em dentes de cães, empregando-se medicação intracanal durante 15 dias ou obturando-se em sessão única. Após indução de lesão periapical, 36 raízes foram divididas em 3 grupos: Grupo 1 - sessão única; Grupo 2 - curativo de demora com hidróxido de cálcio + água destilada; Grupo 3 - curativo de demora com iodofórmio + Carbowax. Por meio de um cronograma de trabalho, foram obtidas amostras de 30 e 90 dias em cada um dos animais, os quais, após sacrificados, tiveram os dentes descalcificados e preparados para análise histopatológica. Os resultados demonstraram que nos espécimes em que se empregou curativo de demora, houve inflamação branda e freqüente visualização de processos de neoformação de tecido ósseo e cementário. Por outro lado, no grupo de sessão única, encontrou-se infiltrado inflamatório severo, sem indícios de processos de reparação.
Pôde-se concluir ser importante a utilização de curativo de demora em dentes portadores de necrose pulpar e lesão periapical, para o processo de reparo tecidual da região apical e periapical
Pc051
Efetividade de três solventes sobre diferentes tipos de guta-percha
PORTO, P.*, CARVALHO, R., RODRIGUES, C. M., PINHEIRO, J. T., SILVA FILHO, J. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: patporto@elogica.com.br
Na necessidade de retratamento endodôntico, a solubilidade dos diferentes tipos de guta-percha frente a substâncias solventes deve ser conhecida. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi verificar a ação de solvência do xilol, óleo essencial de eucalipto e do eucaliptol sobre cones de guta-percha acessórios convencionais e cones acessórios TP (Dentsply Ind. e Com. Ltda.) através da avaliação da perda de massa. Foram utilizados 80 cones, sendo 30 para cada tipo de guta-percha subdivididos em 10 cones para cada solvente. Dois grupos controles foram criados para os dois tipos de guta com cinco cones cada. Um grupo controle não sofreu ação de qualquer líquido e no outro os cones foram imersos apenas em álcool e água. Todos os cones foram previamente identificados e pesados em balança com 0,0001 g de precisão (Scaltec). Posteriomente foram imersos em 5 ml de solvente e pesagens foram realizadas após 5, 10 e 15 minutos de ação solvente. Decorrido cada período de tempo, os cones foram imersos em álcool etílico e água, secos e novamente pesados. Para análise dos dados foi utilizado o teste de Mann-Whitney, para a comparação entre os tipos de guta-percha em cada solvente, e o teste de Kruskal-Wallis para a comparação entre os solventes para cada tipo de guta-percha (p < 0,05).
Diante dos resultados pode-se concluir que o xilol promoveu uma maior perda de massa nos dois tipos de guta-percha seguido pelo eucaliptol e óleo de eucalipto, porém este último foi mais eficiente em relação à guta TP. Houve também um comportamento solvente semelhante entre as guta-perchas testadas.
Pc052
Avaliação radiográfica do tratamento endodôntico e da adequação do comprimento de pinos intra-radiculares
NADALIN, M. R.*, FONSECA, T. S., PAULINO, S. M., ALFREDO, E., SOUSA, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: minadalin@ibest.com.br
A restauração de dentes tratados endodonticamente, na maioria das vezes, requer o uso de retentores intra-radiculares. O objetivo deste estudo é avaliar, por meio do exame radiográfico, as condições de obturação do sistema de canais radiculares e o comprimento do pino, em dentes unirradiculares, portadores de retentor intra-radicular. Foi realizado exame radiográfico periapical de 100 dentes, sendo que as tomadas radiográficas foram padronizadas com o auxílio de posicionadores. Após o processamento, as radiografias foram observadas em negatoscópio, por 2 cirurgiões-dentistas, que analisaram a presença de lesões periapicais, as condições da obturação do canal radicular e, por meio de uma régua milimetrada transparente, a adequação do comprimento do pino. Os resultados da análise mostraram que dos 100 dentes avaliados, 45 apresentaram comprimento do pino inadequado, 53 obturação endodôntica insatisfatória e dentre estes, 23 apresentaram lesão periapical.
Concluiu-se que a amostra analisada apresentou um elevado índice de inadequação do comprimento de pinos intra-radiculares ou tratamento endodôntico insatisfatório, perfazendo um total de 82% dos dentes.
Pc053
Atividade antimicrobiana in vitro do hipoclorito de sódio e clorexidina gel frente a biofilmes simples
SENA, N. T.*, GOMES, B. P. F. A., VIANNA, M. E., ZAIA, A. A., FERRAZ, C. C. R., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: neylla2002@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi investigar a atividade antimicrobiana do hipoclorito de sódio (2,5% e 5,25%) e da clorexidina gel (2,0%), utilizados como irrigantes endodônticos frente a biofilme de espécie única. Enterococcus faecalis (E.f.), Candida albicans (C.a.), Staphylococcus aureus (S.a.), Prevotella intermedia (P.i.), Porphyromonas gingivalis (P.g.) e Porphyromonas endodontalis (P.e.) foram inoculados em filtros de membrana de nitrato de celulose sobre placas de ágar-sangue, formando biofilme simples. Estes foram imersos individualmente nos agentes irrigantes por 30 s e 5, 15 e 60 min. Salina tamponada foi utilizada como controle. Após cada tempo de contato, as membranas foram transferidas para meios de cultura contendo neutralizadores dos irrigantes e agitadas em vórtex para criar suspensão bacteriana. Cada suspensão foi diluída em série utilizando meio de cultura líquido pré-reduzido, inoculada em placas de ágar-sangue, incubada em condições gasosas apropriadas e após crescimento as unidades formadoras de colônias foram quantificadas.
NaOCl 5,25% foi mais efetivo que as soluções de NaOCl 2,5% e clorexidina gel 2%, exceto contra P.e., P.i. e P.g. que apresentaram a mesma efetividade. NaOCl 5,25% e clorexidina gel 2% eliminaram todos microrganismos testados em 60 min. Conclui-se que o NaOCl a 5,25% foi o irrigante mais efetivo, seguido da clorexidina gel 2%. Entretanto, a efetividade dos irrigantes depende do microrganismo que constitui o biofilme e do tempo do agente irrigante com o biofilme. (Apoio: FAPESP  - 00/13609-7 e CNPq - 520277/996.)
Pc054
Análise comparativa in vitro do preparo do canal radicular através do sistema NSK realizado por 3 diferentes operadores
WAGNER, M. H.*, BARLETTA, F. B., MELO, L. L., REIS, M. S., DOTTO, R. F., FERNANDES, A. R., KELLERMANN, M.
Enfermagem e Odontologia - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL. E-mail: marciawagner@via.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar, por meio de pesagem, a perda de massa dentinária no preparo do canal radicular através do sistema de rotação alternada NSK, realizado por 3 diferentes operadores. Utilizou-se 63 pré-molares inferiores humanos com canal único. Após amputadas as coroas e determinado o comprimento de trabalho, foi realizado manualmente o preparo apical com limas de aço inoxidável Triple-flex (Kerr) até o #30. Os espécimes foram secos e pesados (P1) em balança analítica de precisão. A seguir, foram divididos aleatoriamente em 3 grupos com 21 raízes cada e preparados mecanicamente com limas Triple-flex #35 a #45, acopladas no sistema de rotação alternada NSK (Kerr) acionado por motor elétrico Endo Plus (Driller). O grupo A foi preparado por professor de Endodontia; o B por especialista em Endodontia, e o C por estudante do 1º semestre de Endodontia Clínica. Todos os espécimes foram novamente secos e pesados (P2). A diferença entre as médias das pesagens (P2 - P1) foi analisada através dos testes de análise de variância e teste de Tukey. O grupo B promoveu maior desgaste seguido pelo C e A respectivamente. Os análise dos resultados indicou diferença estatisticamente significativa entre as médias de desgaste percentual dos grupos A e B (p = 0,001). Não houve diferença estatisticamente significativa entre as médias dos grupos A e C (p = 0,118) e dos grupos B e C (p = 0,116).
Concluiu-se que o sistema de rotação alternada NSK constitui um excelente recurso auxiliar no preparo do canal radicular, tanto para um endodontista quanto para um aluno de graduação.
Pc055
Avaliação in vitro da infiltração marginal de três materiais seladores provisórios em diferentes intervalos de tempo
SILVEIRA, G. A. B.*, NUNES, E., SILVEIRA, F. F.
Mestrado de Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: gianeantoniab@aol.com
A utilização de materiais seladores que não permitam a percolação marginal é de fundamental importância para prevenir a contaminação do sistema de canais radiculares. Neste trabalho, estudou-se in vitro a infiltração marginal de três materiais seladores temporários (IRM, Coltosol e Bioplic). 102 pré-molares unirradiculados humanos de estoque da PUCMG foram selecionados e divididos em 9 grupos de 14 espécimes cada (sendo 2 espécimes para cada grupo controle negativo e 2 espécimes para o positivo). Após acesso coronário convencional os dentes foram instrumentados, sendo colocado no interior de cada canal radicular um cone de papel absorvente com a solução alcoólica de dimetilglioxima a 1% e na câmara pulpar uma bolinha de algodão com a mesma substância. Os dentes com os materiais seladores testados, foram imersos em solução de sulfato de níquel a 5% em intervalos de 3, 7 e 14 dias. Após serem submetidos à ciclagens térmicas (5º, 37º e 55ºC), foram clivados no sentido mésio-distal e os resultados observados pela coloração vermelha (formação do complexo ni-dimetilglioxima) na bolinha de algodão, medida em escores e avaliados utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis. 
Conclui-se que nos três intervalos de tempo, o IRM apresentou os piores resultados, não havendo diferenças estatisticamente significantes entre o Coltosol e o Bioplic.
Pc056
Diferentes métodos de avaliação do comprimento de trabalho – estudo comparativo
ALVARES, G. R.*, VARELLA, C. H., FIDEL, R. A. S., FIDEL, S. R.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: gustavo.endo@ig.com.br
O presente estudo teve como objetivo avaliar o CT através de três diferentes métodos: RX com grade milimetrada, localizador apical eletrônico Root ZX e método de Ingle. Foram utilizados 20 dentes unirradiculares de pacientes cadastrados na Odontoclínica da UNIGRANRIO. Cada dente foi submetido a três métodos de avaliação do CT: método 1 (grade), método 2 (Root ZX) e método 3 (Ingle), tendo como ideal 1,0 mm aquém do CRD. Para a execução do estudo os pacientes foram radiografados pela técnica da bissetriz onde eram contados os quadrados entre a face incisal e o ápice, depois foram feitas as avaliações com o Root ZX situando-se 1,0 mm aquém do ápice e com o método de Ingle com uma lima # 10 a 1,0 mm a menos do CRD. Após a coleta dos dados utilizamos o teste ANOVA e os resultados serão expressos em média  desvio padrão e a diferença será considerada estisticamente significativa quando p < 0,05. Os três métodos apresentaram medidas similares. Os resultados foram, para o método 1 de 22,5 mm  2,21 mm, método 2 21,9 mm  2,28 mm e método 3 21,9 mm  2,02 mm. Quando comparados os três métodos, a grade apresentou em média um maior comprimento. Porém a diferença não foi estatisticamente significativa (p = 0,642). Através dos resultados observamos que apesar de não haver diferença significativa e sendo o ideal 1,0 mm aquém do CRD, a grade milimetrada nos fornece o CRD e os outros dois métodos fornecem o CT.
Concluímos que tanto os métodos 1, 2 e 3 são úteis para o uso clínico diário e que o método 1 é de grande utilidade e baixo custo favorecendo o seu uso em universidades.

Pc057
Avaliação da resistência flexural de pinos intra-radiculares pré-fabricados de fibra de vidro e carbono
BERBERT, F. C. V., BARBIZAN, J. V., TANOMARU, J. M. G., SILVA, P. T.*, SÓ, M. V., GULIN, E.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: crisligo@terra.com.br
Os pinos pré-fabricados não-metálicos têm sido bastante empregados na Odontologia Restauradora moderna, apresentando influência sobre a resistência da porção radicular remanescente devido ao seu módulo de elasticidade ser próximo ao da dentina. O objetivo deste estudo foi avaliar comparativamente a resistência flexural dos pinos pré-fabricados de fibra de vidro ou de carbono por meio de testes em máquina universal de ensaios (MTS 810). Vinte pinos intra-radiculares pré-fabricados (Reforpost - Ângelus) com 20 mm de comprimento e 1,5 mm de diâmetro foram divididos em dois grupos compostos por 10 pinos de fibra de carbono e 10 pinos de fibra de vidro. Os pinos testados foram posicionados sobre uma base metálica plana com hastes verticais e submetidos individualmente a forças perpendiculares aos seus longos eixos com velocidade de 1 mm/min, em um ponto eqüidistante das suas extremidades, até que o pino atingisse o seu limite proporcional máximo de flexibilidade. Estes dados foram monitorados por um software e registrados por meio de gráficos. Os resultados evidenciaram uma maior resistência flexural para os pinos de fibra de carbono apresentando diferença estatística significante, quando comparados aos pinos de fibra de vidro (p < 1).
Concluiu-se que os pinos pré-fabricados de fibra de carbono são mais resistentes que os de fibra de vidro quando submetidos a forças perpendiculares.
Pc058
Análise comparativa in vitro entre a técnica manual e os sistemas mecanizados, M4 e NSK, no preparo do canal radicular
REIS, M. S.*, BARLETTA, F. B., WAGNER, M. H., RENNER, D., MÜLLER, J., CONTIN, M.
Enfermagem e Odontologia - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL. E-mail: magdar@unisc.com
O objetivo deste estudo foi comparar a técnica manual de preparo do canal radicular, com os sistemas mecanizados de rotação alternada, M4 e NSK (Kerr), em função da perda de massa dentinária e do tempo despendido. Selecionou-se 75 incisivos inferiores humanos, com canal único, distribuídos em 5 grupos de 15 espécimes, assim ordenados: G.I, preparado pela técnica manual; G.II, pela técnica mecanizada M4 no ar comprimido, G.III, técnica mecanizada M4 no motor elétrico Endo Plus (Driller); G.IV, técnica mecanizada NSK no ar comprimido e G.V, técnica mecanizada NSK no motor elétrico Endo Plus (Driller). Após a amputação das coroas e determinação do comprimento de trabalho, realizou-se o preparo manual de todos os dentes até a lima Triple-flex (Kerr) #25. Os espécimes foram secos e pesados (P1) em balança analítica de precisão. A seguir, realizou-se em cada grupo o preparo dos canais radiculares usando-se limas Triple-flex #30 até #40, controlando-se o tempo despendido com cronômetro digital. Os dentes foram secos e pesados (P2). Os resultados da análise de variância, dos testes de Tukey e Duncan, evidenciaram que a perda de massa dentinária, estatisticamente significativa, foi maior no G.I (p < 0,05) e menor no G.IV (p = 0,029). O tempo despendido no preparo do canal radicular, foi semelhante em todos os grupos.
Concluiu-se que tanto a técnica manual, quanto os sistemas mecanizados M4 (motor elétrico e ar comprimido) e NSK (ar comprimido), apresentaram bons resultados no preparo do canal radicular, sendo que estes últimos têm a vantagem de reduzir o estresse do operador.
Pc059
Estudo bacteriológico e suscetibilidade antimicrobiana de anaeróbios estritos isolados de canais radiculares infectados
JACINTO, R. C.*, GOMES, B. P. F. A., FERRAZ, C. C. R., ZAIA, A. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rogeriocastilho@hotmail.com
Pesquisas têm investigado a importância do estudo das bactérias anaeróbias nas infecções radiculares contribuindo para os processos inflamatórios e sintomatologia dolorosa. O objetivo deste estudo foi analisar a microbiota de canais radiculares infectados com lesão periapical de dentes sintomáticos e investigar a suscetibilidade antimicrobiana de bactérias anaeróbias isoladas destes canais contra 8 antibióticos usando o E-test. Amostras microbiológicas foram coletadas de 29 canais radiculares com polpa necrosada e com dor espontânea. Foram encontrados 150 isolados clínicos pertencentes a 43 espécies diferentes. Mais de 75% das cepas isoladas eram anaeróbias estritas. As espécies anaeróbias mais encontadas foram F. necrophorum (n = 10), P. micros (n = 10), P. prevotii (n = 9), F. nucleatum (n = 9), e P. intermedia/nigrescens (n = 8). Associações foram encontradas entre grupos microbianos específicos e dor prévia, dor à percussão, dor à palpação e edema. Amoxicilina, amoxicilina + ácido clavulânico e cefaclor foram efetivos contra todas as cepas testadas. As menores taxas de suscetibilidade foram apresentadas pela P. intermedia/nigrescens contra penicilina G e F. nucleatum contra eritromicina. P. micros foi suscetível a todos os antibióticos testados.
Nossos resultados sugerem que bactérias específicas estão associadas aos sinais e sintomas endodônticos de dentes com canais contaminados e lesão periapical, havendo uma predominância de anaeróbios estritos e as maiorias das espécies testadas foram sensíveis aos antibióticos estudados. (Apoio: FAPESP - 00/13689-7 e 02/08167-7, CNPq - 520277/99-6.)
Pc060
Análise comparativa da reação de submucosa de ratos ao implante de hidróxido de cálcio, clorexidina e da mistura de ambos
SEMENOFF, T. D. V.*, FIGUEIREDO, J. A. P.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: t.semenoff@uol.com.br
Este estudo teve por objetivo analisar as respostas do tecido submucoso de ratos da raça Wistar frente à presença de mistura de clorexidina a 2% e hidróxido de cálcio (P.A.), solução de clorexidina a 2% como substâncias testes e água destilada e mistura de hidróxido de cálcio (P.A.) e água destilada como substâncias controles. Para tanto, foi inserido, randomicamente, em 30 espécimes, 1 cilindro de polietileno (Scalp Vein 19G) com 1,3 mm de diâmetro interno e 5 mm de comprimento, preenchido com uma das substâncias na região de sulco gêngivo-labial em cada um dos quatro quadrantes de cada animal. Os tempos experimentais foram de 7, 15 e 30 dias, sendo distribuídos 10 animais para cada intervalo. Após todos os processamentos laboratoriais, obteve-se as lâminas histológicas, que foram coradas com hematoxilina de Harris e eosina e, posteriormente, levadas ao microscópio óptico em aumentos de 100, 200 e 400 vezes e analisadas por um examinador sênior e cego quanto aos materiais analisados. As lâminas foram classificadas através de escores de acordo com os eventos inflamatórios encontrados e posicionadas em uma escala, de acordo com a severidade da inflamação encontrada. Os resultados dos eventos inflamatórios foram submetidos ao teste estatístico da análise da variância e ao post hoc Bonferroni. Quanto ao resultado do escore de posição, foi submetido ao teste de Kruskal-Wallis, ambos com nível de significância de 5%.
Não foram encontradas diferenças estatísticas na reação inflamatória quanto aos materiais, entretanto observou-se que todos os materiais tiveram seus graus inflamatórios diminuídos no decorrer do tempo.
Pc061
Avaliação da capacidade de modelagem de alguns sistemas rotatórios em canais simulados
CARVALHO JÚNIOR, J. R.*, GONÇALVES JÚNIOR, J. F., COELHO, C. S. M., FARINIUK, L. F., CORRER SOBRINHO, L., SOUZA NETO, M. D.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jacy@ucb.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar a transportação em canais simulados promovida pelas limas rotatórias Flash, de aço inoxidável, comparadas com as limas rotatórias Flash e Profile, de níquel-titânio, acionadas pelo sistema ENDOflash (Kavo, Biberach, Alemanha). Trinta canais simulados com curvatura de 30 foram divididos aleatoriamente em três grupos. Os canais artificiais foram preenchidos com tinta nanquim, escaneados com um scanner de mesa (Genius, Taiwan) e as imagens armazenadas em um computador. No grupo I, os canais simulados foram instrumentados com limas ENDOflash de aço inoxidável, no grupo II, com limas ENDOflash de níquel-titânio e no grupo III com limas Profile de níquel-titânio. Em todos os grupos, os canais foram instrumentados de acordo com as recomendações do fabricante. Após a instrumentação, os canais foram escaneados novamente e as imagens sobrepostas. Comparações entre os canais simulados antes a após a instrumentação não acusou diferença estatisticamente significante (p > 0,05) entre os grupos instrumentados com limas rotatórias de níquel-titânio, sendo ambos estatisticamente diferentes (p < 0,01) das limas de aço inoxidável, que apresentou os maiores valores de transportação.
As limas de níquel-titânio Flash e Profile apresentaram baixos níveis de transportação em canais simulados.
Pc062
Comportamento dos tecidos periapicais após obturação retrógrada convencional, empregando ou não o microscópio cirúrgico
BERNABÉ, P. F. E., HOLLAND, R., CINTRA, L. T. A.*, KRÖLLING, A. E., ZARDO, M., BERNABÉ, D. G.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: lucianocintra@hotmail.com
Dentre as inovações introduzidas para melhor otimizar o desenvolvimento das cirurgias parendodônticas, sem dúvida o emprego do ultra-som tem se revelado de grande valia, demonstrando ser capaz de trazer grandes benefícios quando utilizado neste tipo de procedimento cirúrgico. Outro equipamento utilizado foi o microscópio odontológico, também considerando por muitos como indispensável para execução desses procedimentos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta dos tecidos periapicais após a realização de intervenções parendodônticas em função da utilização ou não do microscópio odontológico em dentes de cães portadores de lesões periapicais. Em ambos os grupos foram realizadas cavidades apicais com o auxilio do ultra-som e retrobturações com Sealapex consistente. Apesar do maior número de selamento biológico e da melhor organização do ligamento periodontal observados no grupo onde o microscópio não foi utilizado, os resultados não demonstraram diferenças estatisticamente significante entre os grupos, o que ressalta a importância da realização de novos trabalhos de pesquisa, considerando uma série de outras variáveis clínicas de execução dos procedimentos parendodônticos envolvendo sua utilização. Salientamos ainda que, que este é o primeiro trabalho de pesquisa, na literatura, de cunho biológico, comparando-se os resultados histopatológicos com o emprego do microscópio odontológico ou cirúrgico.
Considerando os escores atribuídos, conclui-se não haver diferença estatisticamente significante (p = 0,3734) quanto ao tipo de reparo obtido entre os grupos experimentais.
Pc063
Análise comparativa do desvio de curvatura produzido por duas técnicas de instrumentação em canais radiculares simulados
BORGES, C. P.*, SAITO, D., BORGES, M. A. G., NISHIYAMA, C. K.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: cristiborges@yahoo.com.br
A dificuldade de coleta de amostras de dentes humanos com anatomias intra-radiculares semelhantes levou os pesquisadores a desenvolverem técnicas alternativas de análise de instrumentação, introduzindo o uso de canais simulados em blocos de resina transparente. Este trabalho analisou a qualidade do desgaste produzido por duas técnicas de instrumentação em canais radiculares simulados. Foram confeccionados 20 blocos de resina acrílica 2120 - BMB - ONU 1866, tendo como ativador o Butanox M50 - ONU 3105 (Redelease). Canais radiculares foram simulados pelo uso de espaçadores digitais número 10 com curvaturas padronizadas. Os blocos foram divididos em dois grupos: os do primeiro grupo, instrumentados com a série Quantec Flare (técnica de graduação de conicidade) e os do segundo grupo, instrumentados com as brocas de Gates-Glidden números 2 e 3 associadas à instrumentação manual (técnica de Goerig modificada). Os blocos foram avaliados quanto ao desvio de curvatura, através do programa Mosha, versão 2.1. A média de variação de curvatura obtida para o grupo de instrumentos rotatórios foi de 5,42%, enquanto que para a instrumentação manual foi de 6,53% .
Não foi detectada diferença estatisticamente significativa entre os resultados obtidos pelas duas técnicas, utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis.
Pc064
Avaliação da adaptação marginal apical do cone mestre em obturações endodônticas
GARMS, S.*, BOMBANA, A. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: susanagarms@yahoo.com.br
A adaptação do cone mestre às porções terminais do canal radicular constitui condição que em muito contribui para a obtenção do bom selamento marginal apical. O objetivo deste estudo foi o de verificar quanto do selamento apical efetivamente é obtido pelo núcleo sólido de guta-percha e quanto do mesmo espaço é preenchido pelo cimento empregado na obturação. 24 dentes humanos (incisivos, caninos, pré-molares e molares - superiores e inferiores) tiveram seus canais preparados e obturados com técnica de cones múltiplos, diante da escolha do cone mestre sob testes clínicos e radiográficos. Posteriormente, empregando-se uma politriz equipada com lixa de grana 600, desgastou-se cerca de 1 mm de cada ápice dental. Esses foram fotografados em lupa esteroscópica sob 4 aumentos, obtendo-se reproduções fotográficas em 10 x 15 cm, cujas imagens foram digitalizadas por um scanner e transferidas para um microcomputador, com auxílio do qual e dos programas CorelDraw e AutoCad, determinou-se em percentual, as áreas efetivamente preenchidas pelo cone principal de guta-percha e aquelas ocupadas pelo cimento, nesta pesquisa o Sealer 26. Considerando-se os resultados de forma geral, os núcleos sólidos de guta-percha preencheram, em média 74,28% do espaço apical e o cimento os restantes 25,72%.
Concluiu-se que mesmo procedendo-se à cuidadosa escolha, clínica e radiográfica, do cone mestre para a obturação endodôntica, na dependência do grupo dental, nem sempre o cone-mestre ocupa a totalidade do espaço apical.
Pc065
Velocidade do fluido dentinário frente a estímulos térmicos
BRITO JÚNIOR, M.*, CAMILO, C. C., BARBOSA, M. P.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS. E-mail: manoel@uaimail.com.br
Este estudo objetiva correlacionar as velocidades do fluido dentinário nas proximidades da junção amelo-dentinária e da polpa dental, frente a estímulos térmicos. Foi utilizada a equação de conservação da massa, descrita por Bernolui, onde a velocidade de um fluido pode ser calculada uma vez conhecida a sua densidade e as áreas inicial e final que ele percorre: D1. A1. V1 = D2. A2. V2 onde: D1 = densidade inicial do fluido; A1 =área inicial; V1 = velocidade inicial; D2 = densidade final do fluido; A2 = área final e V2 = Velocidade final. Em condições pulpares normais a densidade inicial e final do fluido é a mesma. Assim, a equação acima pode ser descrita da seguinte forma: A1.V1 = A2.V2. Considerando a dinâmica do fluido em único túbulo dentinário e admitindo que o seu diâmetro próximo à junção amelo-dentinária é de 1 mícron e perto da polpa é de 3 micra, tem-se: A1 =  (d1)2/4 =  .12/4 =  /4 A2 = (d2)2/4 =  . 32/4 = 9 /4 . V1/4 = 9VV1 = 9 V2 .
O resultado mostra que diante do estímulo com frio (fluxo em direção à junção amelo-dentinária) a velocidade do fluido é nove vezes maior que o estímulo com calor (fluxo em direção à polpa). Estes dados confirmam a observação clínica que em situação fisiológica a polpa dental acusa resposta dolorosa muito mais rapidamente com frio quando comparado ao calor. 
Pc066
Efeito de trocas da pasta de Ca(OH)2 no reparo apical e periapical de dentes despolpados com rizogênese incompleta
FELIPPE, M. C. S.*, FELIPPE, W. T., MARQUES, M. M., ANTONIAZZI, J. H.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: mcsfelippe@bol.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar, em dentes despolpados com rizogênese incompleta e canais contaminados, o efeito de trocas da pasta de hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] sobre os processos de apicificação e de reparo dos tecidos periapicais. Foram usados 40 pré-molares de 4 cães de 6 meses de idade. A primeira sessão consistiu no acesso aos canais, odontometria e remoção completa da polpa, permanecendo os dentes sem selamento por 2 semanas. Na segunda, sob irrigação com hipoclorito de sódio a 1%, os canais foram preparados com limas Hedströem # 70 e 80 até 1 mm aquém do limite apical. Após a secagem, os canais de um pré-molar de cada cão permaneceram vazios, constituindo o Grupo 4 e os dos 9 restantes foram preenchidos com Ca(OH)2. Passados 7 dias, a pasta dos canais dos grupos experimentais foi renovada e os dentes foram divididos em: Grupo 1 - sem renovação da pasta; Grupo 2 - renovação a cada 4 semanas; e Grupo 3 - renovação depois de 3 meses. O selamento coronal foi efetuado com IRM nos dentes do Grupo 2 e com IRM e amálgama nos demais dentes. Após 5 meses os animais foram sacrificados e os espécimes submetidos ao processamento histológico, sendo avaliada a presença de tecido calcificado e de inflamação. 
A análise dos resultados indicou que, embora trocas mensais da pasta tenham contribuído para reduzir a reação inflamatória, a formação de tecido calcificado mostrou-se mais presente e em maior intensidade nos dentes em que a pasta não foi renovada. (Apoio: FAPESP - processo nº 02/09573-9.)
Pc067
Avaliação in vitro da citotoxicidade do extrato da clorofila em cultura celular
GUILLÉN-BURGOS, P.*, NASSRI, M. R., IGLESIAS, K., MARQUES, M., AUN, C.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: pguillen@hotmail.com
A clorofila tem demostrado apresentar capacidade de limpeza. Em Endodontia essa substância poderia ser indicada para aumentar a permeabilidade dos canalículos dentinários. Nesse caso, a clorofila poderia entrar em contato com o tecido periodontal. Para indicar a aplicação na clínica odontológica se faz necessário analisar a citotoxicidade da clorofila em cultivo celular, antes dos testes in vivo. O objetivo desse trabalho é analisar a citotoxicidade da clorofila utilizando cultura de fibroblastos. Foi utilizada a técnica da exclusão de células coradas pelo azul de Trypan em linhagem de fibroblastos de ligamento periodontal humano (linhagem FL3). A clorofila foi diluída na proporção de 1:1 em meio Eagle modificado por Dulbecco (DME) e aplicada sobre monocamadas confluentes de células FL3. As porcentagens de viabilidade celular foram calculadas após 0, 6, 12, 24 horas do contato das células com a clorofila. A viabilidade celular das culturas tratadas variou de 70-87%, enquanto a viabilidade das culturas controles tratadas com meio DME sem clorofila variou de 82 a 94%. Portanto, não houve diferença significante entre a viabilidade de células tratadas com a clorofila e células controle. 
Os resultados demonstraram que a clorofila é uma substância biocompatível no nível in vitro.
Pc068
Análise comparativa da infiltração marginal entre materiais à base de agregado trióxido mineral
SILVA, K. C., GUIMARÃES, J. L. H.*, SOARES, A. A., LAURETTI, M. B.
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO. E-mail: lauriere@uol.com.br
Avaliou-se o grau de infiltração linear de materiais utilizados no selamento de perfurações radiculares e assoalhos de câmara coronária e nas obturações retrógradas. Utilizaram-se 56 discos de dentina obtidos a partir de raízes de caninos superiores humanos de comprimentos semelhantes, que tinham as coroas removidas e eram instrumentadas até a lima tipo K # 80, em presença de Dakin. O refinamento foi feito com EDTA por 5 minutos. Os ápices foram cortados para se obter discos radiculares com 10 mm de comprimento, os quais foram divididos em 5 grupos de 10 espécimes: G-1: cimento Portland, G-2: cimento Portland + iodofórmio, G-3: cimento Portland branco, G-4: MTA Angelus e G-5: ProRoot MTA, que foram aplicados na abertura apical. Criaram-se outros dois grupos com 3 espécimes cada: controle positivo e negativo. O orifício cervical do disco de dentina era protegido com cimento de ionômero de vidro. As amostras foram impermeabilizadas externamente com duas demãos de cianoacrilato, deixando livre o material no orifício apical e em seguida eram mergulhadas em azul de metileno a 2% por 24 horas a 37C. Os discos foram clivados, fotografados e a leitura feita através do software AutoCad. Os resultados foram analisados pelo teste de Tukey (p > 0,005). Obtiveram-se em ordem crescente de infiltração as seguintes médias: G-2: 1,25 mm, G-3: 1,60 mm, G-5: 1,73 mm, G-4: 3,44 mm e G-1: 3,47 mm.
Não houve diferença estatística entre os grupos: G-2, G-3 e G-5 e também entre os grupos G-1 e G-4. No entanto, houve diferença significante entre os grupos G-2, G-3 e G-5 em relação aos grupos G-1 e G-4.
Pc069
Avaliação da capacidade seladora do Super-EBA e do MTA em quatro técnicas de obturação retrógrada
GONÇALVES, S. B.*, BRAMANTE, C. M.
Materias Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: silvana_beltrami@hotmail.com
Avaliou-se a capacidade de selamento apical de quatro técnicas de vedamento retrógrado, empregando-se o Super-EBA e o MTA como materiais retrobturadores. A metodologia utilizada foi infiltração apical com o uso do corante Rodamina B a 0,2% por 72 horas em obturações retrógradas realizadas em raízes de caninos superiores extraídos. As raízes foram divididas em nove grupos. As técnicas utilizadas foram as seguintes: obturação retrógrada (grupos I e II), retroinstrumentação com retrobturação (grupos III e IV), retroinstrumentação com retrobturação associada à obturação retrógrada (grupos V e VI), canalização (grupo VII e VIII) e apicectomia (grupo IX - controle). Cada técnica utilizou os materiais Super-EBA e o MTA. Após o período de 72 horas, procedeu-se o desgaste longitudinal da raiz até a exposição do material retrobturador, possibilitando a análise de extensão da infiltração da Rodamina B. Essa avaliação foi realizada com a técnica micrométrica de superfície com auxílio de um microscópio óptico. Os resultados mostraram que nas técnicas onde o Super-EBA foi utilizado não ocorreu diferença estatística significante entre elas; quando o MTA foi utilizado como material retrobturador, houve diferença estatística significante entre as técnicas de obturação retrógrada e canalização (p < 0,05) e entre as técnicas de retroinstrumentação com retrobturação associada à obturação retrógrada e canalização (p < 0,05).
Não houve diferença estatística significante entre os materiais retrobturadores Super-EBA e MTA empregados nas diferentes técnicas cirúrgicas estudadas. 
Pc070
Avaliação de um método para estudo in vivo da microinfiltração coronária – estudo piloto em cães
GADÊ NETO, C. R.*, GOMES, B. P. F. A., RABANG, H. R. C., FERREIRA, F. B. A., BALTIERY, P. W. Q., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gadeneto@yahoo.com
Poucos trabalhos in vivo avaliaram materiais seladores frente a microinfiltração coronária. Este estudo teve como objetivo propor e avaliar um método de estudo in vivo da microinfiltração coronária em dentes de cães. Objetivou também testar 1 material selador definitivo e 2 provisórios, quanto à capacidade de evitar a microinfiltração coronária. Acessos coronários conservadores foram realizados em 8 dentes. Tratamento endodôntico foi realizado com guta-percha e cimento Endométhasone. Após obturação removeu-se 2 mm de guta-percha da entrada dos canais. Foram avaliados os seladores: a) Cavit nos 2 mm da entrada dos canais + resina Z250; b) Cavit em toda câmara pulpar; c) Coltosol em toda câmara pulpar; d) Cavit apenas nos 2 mm da entrada dos canais; e) Coltosol apenas nos 2 mm da entrada dos canais. Como controle positivo um dente foi obturado com guta-percha e cimento, sem selamento coronário. Microscópio clínico foi utilizado em todos os procedimentos clínicos. Após uma média de 92 dias de exposição dos materiais ao meio oral, o cão foi sacrificado, os dentes extraídos, imersos em nanquim, submetidos ao vácuo e deixados no corante por 7 dias. Em seguida foram diafanizados e analisados em lupa estereoscópica. Resultados mostraram penetração do corante no controle positivo e naqueles selados apenas com 2 mm de Cavit ou Coltosol na entrada dos canais.
Este trabalho credenciou dentes de cães como bons modelos para avaliação in vivo de materiais seladores quanto a microinfiltração coronária. A quantidade de material selador interfere na microinfiltração coronária (Apoio: FAPESP, CAPES e CNPq.)
Pc071
Avaliação clínico-radiográfica de ionômero de vidro como material retroobturador, comparado ao Super-EBA e N-Rickert
MELO, L. L.*, DEONIZIO, M. D. A., MELO, S. C. S., SYDNEY, G. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. E-mail: luckylu@terra.com.br
Nas apicectomias, a utilização de materiais retroobturadores não deve interferir no processo de reparo. Neste contexto, o propósito deste estudo foi avaliar o comportamento clínico e radiográfico de três diferentes materiais, com três anos de acompanhamento. Trinta pacientes da Disciplina de Endodontia II da UFPR, portadores de lesões periapicais não resolvidas com retratamento endodôntico se submeteram à cirurgia paraendodôntica. As cavidades foram preparadas, as quais receberam ionômero de vidro (Fuji LC) - 10 pacientes; Super-EBA (Bosworth) - 10 pacientes; N-Rickert (Salvena - Farmácia de Manipulação) - 10 pacientes. A análise clínica e radiográfica de acompanhamento demonstrou resolução das lesões periapicais independente do material utilizado. 
A despeito do ionômero de vidro ter indicação para áreas supragengivais, sua utilização em cavidades apicais mostrou resultados clínicos semelhantes ao Super-EBA e N-Rickert.
Pc072
Avaliação do tempo trabalho e presa de cimentos endodônticos
DEONÍZIO, M. D. A., TSUDA, L. M.*, GABARDO, M. C. L., SILVA, W. J., RACHED, R. N., SILVA NETO, U. X.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: t.ludmila@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o tempo de trabalho e de presa de cinco cimentos endodônticos, a saber: óxido de zinco e eugenol (OZE), Endométhasone (EMT), Endofill (EDF), AH Plus (AHP) e Sealer 26 (S26). Os testes foram realizados segundo a ISO/DIS 6876.2. Para o tempo de trabalho, uma porção predeterminada de cimento manipulado foi depositada entre placas de vidro e submetida a uma carga constante por determinado período de tempo. Este procedimento foi repetido com diferentes períodos até que o valor do diâmetro obtido diminuísse em 10% do valor de escoamento para o referido cimento. Para o teste de tempo de presa, os espécimes foram penetrados por agulhas de Gilmore até que as penetrações sobre a superfície cessassem visivelmente. A este período de tempo, entre o final da manipulação e última penetração, foi atribuído o tempo de presa do material. Analisando os resultados, o OZE apresentou o menor tempo de trabalho seguido do EMT, S26, AHP e EDF. Em relação ao tempo de presa os resultados mostraram que o cimento de OZE apresentou maior tempo de presa, ao passo que o EMT apresentou o menor tempo de endurecimento, tendo como valores intermediários AHP, S26 e EDF.
Todos os cimentos testados apresentaram valores que satisfazem a norma ISO/DIS 6876.
Pc073
Atividade antimicrobiana do hipoclorito de sódio e clorexidina na descontaminação de cones de guta-percha
VIANNA, M. E.*, GOMES, B. P. F. A., MATSUMURA, C. U., ROSSI, V. P. S., FERRAZ, C. C. R., TEIXEIRA, F. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: morgvianna@yahoo.com.br
O presente estudo avaliou a atividade antimicrobiana e o tempo necessário para descontaminação de cones de guta-percha utilizando hipoclorito de sódio (NaOCl) e clorexidina (liquida e gel). Cones de guta-percha foram contaminados com Bacillus subtilis (forma vegetativa e esporulada), Candida albicans, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus e Streptococcus sanguis. Os agentes testados foram clorexidina gel e líquida (0,2%, 1% e 2%) e NaOCl (0,5%, 1%, 2,5% e 5,25%). Os cones foram imersos nos agentes desinfetantes por 15, 45 s; 1, 3, 5, 10, 15, 20 e 30 min, 1, 2, 3, 5, 10, 24, 48 e 72 h. A seguir, cada cone foi transferido para tubos contendo 5 ml de tioglicolato com neutralizadores das soluções, agitados e subtransferidos para tubos contendo apenas 5 ml de tioglicolato. Após 7-21 dias de incubação a 37C, alíquotas das suspensões foram inoculadas em BHI ágar-sangue. NaOCl 5,25% eliminou Bacillus subtilis na forma esporulada dos cones de guta-percha em 1 min de imersão, enquanto que a clorexidina gel e líquida em todas as concentrações testadas não foi efetiva até 72 h. Entretanto, estes mesmos agentes eliminaram os outros microganismos testados em 30 min, com exceção do E. faecalis e Bacillus subtilis na forma vegetativa, que necessitaram de 2 h.
Concluiu-se que o NaOCl 5,25% foi o agente antimicrobiano mais efetivo para rápida descontaminação dos cones de guta-percha, sendo que o tempo necessário para sua atividade antimicrobiana mostrou-se inversamente proporcional à sua concentração. (Apoio: FAPESP - 00/13609-7, CNPq - 520277/996 e CAPES.)
Pc074
Avaliação comparativa de diferentes métodos de leitura aplicados à infiltração de corante em dentina humana
MACEDO, M. C. S.*, CARDOSO, R. J. A., BOMBANA, A. C.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: mmacedo@uol.com.br
A infiltração de corantes sofreu inúmeras críticas como método de avaliação da percolação marginal de restaurações, de obturações endodônticas, de retroobturações e da permeabilidade dentinária. Este trabalho avalia comparativamente 3 métodos de leitura aplicados à infiltração de corante em dentina humana, utilizando 16 raízes de dentes unirradiculares infiltradas por azul de metileno a 0,5% (8 raízes) e a 2% (8 raízes), nos tempos experimentais de 24 e 48 horas. Depois de clivados, os métodos de leitura da infiltração incluíram uma adaptação do proposto por Marshall et al. em 1960, além de dois sistemas de avaliação digitais, utilizando-se duas maneiras distintas de leitura: contorno da área feito pelo operador (Image Lab); e, outra em que o software analisa um determinado intervalo de cor (Leica Qwin). Os resultados foram tratados estatisticamente (ANOVA e Tukey).
Nas condições deste experimento concluiu-se que os métodos de leitura digitais propostos são comparáveis nos resultados obtidos sugerindo que possa se utilizar quaisquer deles nas análises de área de infiltração de corante em dentina, na dependência da acessibilidade e conhecimento de processamento de imagens. O método de leitura da imagem impressa alcançou diferença estatisticamente significante quando comparado com os demais, com valores maiores, porém de pequena relevância, não inviabilizando sua utilização. Entre as concentrações utilizadas de 0,5% e 2% para o agente traçador azul de metileno e entre os tempos experimentais propostos de 24 e 48 horas não houve diferença estatisticamente significante.
Pc075
Avaliação das injúrias dentárias atendidas no Centro de Trauma Dental da Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP
SOARES, A. J.*, GOMES, B. P. F. A., ZAIA, A. A., FERRAZ, C. C. R., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ajsoares@acia.com.br
O traumatismo dental acomete uma considerável parcela da população e pode ocasionar perdas dentais irreparáveis em alguns casos, tanto no momento do acidente como no decorrer do tratamento, ou até mesmo, anos após. Os estudos epidemiológicos revelam que uma em cada duas crianças sofre de trauma dental, principalmente entre os oito e doze anos de idade. O propósito da pesquisa foi realizar um estudo retrospectivo dos casos de traumatismos dentários atendidos e tratados no Centro de Trauma Dental da Área de Endodontia, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP. Foram avaliados 77 pacientes (64% masculino e 35% feminino), com idades entre 7 e 40 anos, no total de 200 dentes envolvidos em injúrias traumáticas. Essas lesões foram classificadas segundo a Organização Mundial da Saúde (1993), que considera o tipo de tecido envolvido (periodontal e dentário). A coleta dos dados considerou, ainda, o sexo dos pacientes, a data do trauma, data do primeiro atendimento, e o número de dentes envolvidos. Foram encontrados: fratura corono-radicular (2%); concussão e intrusão (3,5%); fratura radicular (6%); subluxação (10%); luxações (16,5%); fratura coronária (19,5%) e avulsão (39%).
Diante do exposto, pode-se constatar a alta ocorrência de traumatismos dentários e, por conseguinte a importância de um centro de pronto-atendimento. (Apoio: FAPESP - 00/13689-7; CNPq  - 520277/99-6.)
Pc076
Avaliação dos tratamentos endodônticos realizados na clínica de graduação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba
QUADROS, I., GOMES, B. P. F. A., BERBER, V. B.*, ZAIA, A. A., FERRAZ, C. C. R., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: bellocchio@yahoo.com
Critérios clínicos e radiográficos encontrados durante a proservação indicam o sucesso ou o fracasso do tratamento endodôntico. Devido a sua importância, a proservação foi inserida como parte das atividades de clínica dos alunos do último ano de graduação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Este estudo teve como objetivo estabelecer um índice de retorno destes pacientes e o sucesso dos tratamentos endodônticos de 1998 a 2000. Todos os pacientes foram examinados clinicamente e radiograficamente. No exame clínico foram observados sinais e sintomas apresentados pelos pacientes e o tipo de restauração presente no dente endodonticamente tratado. No exame radiográfico, as condições perirradiculares foram avaliadas. A porcentagem de retorno foi de 13,6%, 6,3%, 30,7% em 1998, 1999 e 2000, respectivamente. Em 1998, 19,1% dos pacientes não apresentaram restaurações nos dentes envolvidos, porcentagem esta que caiu para 2,7% em 1999 e 7,3% em 2000. Em 2000, o sucesso estava presente em 77,4% dos casos, o insucesso em 6,5 % e em processo de reparo em 16,1%.
O índice de retorno dos pacientes foi baixo no período analisado, demonstrando a necessidade da conscientização da importância da proservação como parte do tratamento endodôntico pelos alunos e pacientes. (Apoio: FAPESP - 00/13689-7, CNPq - 520277/99-6 & CAPES.)
Pc077
Avaliação de método para estudo de cepas de E. faecalis associando identificação bioquímica, coloração de Gram e MEV
GADÊ NETO, C. R., GOMES, B. P. F. A., DAMETTO, F. R., SANTOS, J. N.*, FERRAZ, C. C. R., PINHEIRO, E. T.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jusantosbh@hotmail.com
Enterococcus faecalis tem sido associado com o insucesso endodôntico. O objetivo deste estudo foi investigar se há relação entre identificação bioquímica, coloração de Gram e morfologia bacteriana (visualizada na microscopia eletrônica de varredura, MEV) de 24 cepas de Enterococcus faecalis. As amostras foram coletadas de pacientes indicados para retratamento endodôntico. A identificação das cepas de E. faecalis foi feita através da coloração de Gram (cocos Gram-positivos), teste da catalase (negativo), requerimento gasoso (anaeróbio facultativo) e teste bioquímico (Rapid ID 32 Strep, Bio Mérieux). Para análise em MEV, pedaços de lâmina de vidro foram colocadas em tubos contendo 4 ml de Fastidious Anaerobe Broth e 1 ml de cada cepa bacteriana em suspensão. Foram utilizados 24 tubos com 3 lâminas de vidro e 1 cepa bacteriana cada. Os tubos foram incubados a 37C por 16-18 h. Em seguida, as lâminas de vidro foram removidas dos tubos e fixadas em glutaraldeído a 2,5% por 24 h. Os espécimes foram desidratados em etanol, levados ao ponto crítico e metalizados para análise em MEV. Os resultados obtidos no Gram e na microscopia eletrônica revelaram similaridade morfológica entre as cepas estudadas. O diâmetro médio das colônias foi de 631 nm.
Apesar de não haver correlação significante entre as metodologias utilizadas, o emprego de pedaços de vidro inoculados com cepas bacterianas apresentou-se como um método válido para a análise de morfologia bacteriana no MEV. (Apoio financeiro: FAPESP, CAPES, CNPq.)
Pc078
Retramento endodôntico com diferentes cimentos: sua relação com a permeabilidade dentinária
LOPES, D. M.*, ALMEIDA, L. R., MORAES, R. C. M., GOUVÊA, C. V. D., SOUZA, M. C. A., OLIVEIRA, S. S. I.
Odontotécnica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: luciaguimaraes@predialnet.com.br
Objetiva o presente trabalho avaliar nos retratamentos endodônticos a permeabilidade dentinária, utilizando-se diferentes cimentos. Utilizou-se 30 pré-molares humanos extraídos e íntegros com raízes divergentes, sendo as raízes vestibulares usadas como controle e as palatinas divididas em três grupos e obturadas com a técnica de condensação lateral e vertical: G1 - guta-percha + N-Rickert, G2 - guta-percha + AH Plus e G3 - guta-percha + Sealapex, armazenadas por 72 h em solução fisiológica em estufa a 37C. Após 72 h foi feita a remoção da obturação, a reinstrumentação e foram colocadas no corante Rodamina B a 0,5% durante 48 h. A medida de penetração do corante foi realizada na porção mais cervical e na porção mais apical de cada terço e analisadas por meio de microcospia estereoscópica. Os resultados observados foram: G1 - controle (0,803) e teste (0,961); G2 - controle (0,810) e teste (0,755); G3 - controle (0,823) e teste (0,935). Aplicando-se o teste t de Student, verificou-se não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos ao nível de 95%.
Concluiu-se que a permeabilidade dentinária foi restabelecida após a reintervenção endodôntica, quando do uso dos cimentos N-Rickert, AH Plus e Sealapex; que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos e que o cimento AH Plus foi o que apresentou menor índice de infiltração do corante após a reintervenção, sendo o que melhor impermeabilizou a dentina. 
Pc079
Comparação entre a radiografia digital e convencional na identificação de barreira mineralizada após pulpotomia em cães
CANOVA, G. C., OLIVEIRA, R. C.*, LETRA, A., CESTARI, T. M., BRAMENTE, C. M., TAVANO, O., PEREIRA, J. C., GRANJEIRO, J. M.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: rodassis@fob.usp.br
O propósito deste estudo foi testar a hipótese de que o método radiográfico digital (Digora) em relação ao convencional (filme), permite uma melhor identificação de barreira de tecido mineralizado após pulpotomia em dentes de cães e proteção do remanescente pulpar com membrana absorvível de cortical óssea bovina desmineralizada (Grupo I) e hidróxido de cálcio (Grupo II). Foram utilizados 2 cães para os períodos experimentais de sete e setenta dias, sendo um para cada período. Um total de 20 dentes foram distribuídos aleatoriamente entre os grupos, sendo 14 para o Grupo I e 6 para o Grupo II, totalizando 64 raízes. Os resultados demonstraram que apenas 5 raízes apresentaram imagem sugestiva de barreira mineralizada, sendo que todas receberam o hidróxido de cálcio como material protetor. No período de setenta dias, a imagem sugestiva de barreira mineralizada foi observada somente em uma raiz, por três observadores, apenas pelo método convencional. A concordância entre todos os observadores ocorreu apenas na análise das imagens obtidas por meio do método convencional.
Sendo assim, a hipótese inicial de que o método radiográfico digital é mais eficiente do que o método convencional na identificação de barreira mineralizada após pulpotomia em dentes de cães não foi confirmada. (Apoio financeiro: FAPESP e Baumer S.A.)
Pc080
Agregado de trióxido mineral – estudo histopatológico e radiográfico após pulpotomia
SILVA, R. A. B.*, LEONARDO, M. R., SILVA, L. A. B., CUNHA, A. M. S. R., ASSED, S.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: raquelassed@hotmail.com
O objetivo desse trabalho foi avaliar a resposta pulpar e periapical de dentes de cães após pulpotomia e utilização do agregado de trióxido mineral (MTA), pasta à base de hidróxido de cálcio ou cimento de óxido de zinco e eugenol, por meio de estudo histopatológico e radiográfico. Foram utilizados 60 raízes de 3 cães, com idade aproximada de 12 meses, de ambos os sexos e sem raça definida. Após abertura da câmara pulpar e amputação da polpa coronária, os dentes foram divididos em 3 grupos. No grupo I, os remanescentes pulpares foram protegidos com MTA (ProRoot - Dentsply), no grupo II (controle negativo) foi utilizada pasta à base de hidróxido de cálcio p.a. veiculado em soro fisiológico e no grupo III (controle positivo) foi utilizado o cimento de óxido de zinco e eugenol. Os dentes foram, então, restaurados com amálgama de prata e submetidos a tomadas radiográficas padronizadas. Após 90 dias, os animais foram mortos e os dentes foram submetidos à análise histopatológica e novo exame radiográfico. Os resultados demonstraram 100% de sucesso para os grupos I e II, com presença de ponte de dentina, camada odontoblástica normal e tecido pulpar íntegro em todos os espécimes. No grupo III não houve a formação de tecido mineralizado em nenhum espécime, sendo observado tecido pulpar inflamado e com áreas de dissociação fibrilar em toda a sua extensão.
Tendo como base os resultados obtidos, pôde-se concluir que, o MTA e o hidróxido de cálcio, são materiais biocompatíveis, podendo ser utilizados sobre o tecido pulpar exposto.
Pc081
Avaliação da temperatura radicular externa durante a aplicação do ultra-som para a remoção de retentores intra-radiculares
FONSECA, T. S.*, ALFREDO, E., GARRIDO, A. D. B., ARRUDA, M. P., VANSAN, L. P., SOUZA NETO, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: tabasf@ig.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro a temperatura da parede radicular externa, na região cervical, durante a aplicação do ultra-som com e sem refrigeração. Foram utilizados 30 incisivos centrais superiores humanos, que tiveram suas coroas seccionadas, canais tratados e incluídos em blocos de resina acrílica. Os condutos foram preparados utilizando um paralelômetro, sendo suas moldagens realizadas pela técnica direta com resina acrílica ativada quimicamente. Após a fundição, os pinos foram jateados e cimentados com cimento resinoso Panavia F. O aparelho de ultra-som utilizado foi da marca ENAC, modelo OE-5 e ponta ST-09, sendo que para a medição da temperatura foi utilizado um termopar acoplado a um termômetro digital da marca Minipa, modelo ET-2070. Os corpos-de-prova foram divididos em 2 grupos, sendo que um deles recebeu aplicação do ultra-som com refrigeração e o outro sem. Cada grupo foi subdividido em 3 subgrupos em função dos tempos de aplicação do ultra-som: 30, 60 e 120 segundos. Os resultados foram submetidos à análise estatística evidenciando diferença significante ao nível de 1% entre os grupos com e sem refrigeração, assim como, quanto ao tempo de aplicação do ultra-som.
Conclui-se que a utilização do ultra-som, com e sem refrigeração promoveu um aumento significativo da temperatura, resultando em valores médios superiores a 23ºC, com exceção do grupo em que a refrigeração foi empregada durante 30 segundos, que apresentou aumento de 8,4ºC.
Pc082
Capacidade de limpeza proporcionada pelas técnicas manual e rotatória em canais radiculares de incisivos inferiores
BARBIZAN, J. V., GUTIERREZ, J. C. R.*, TANOMARU FILHO, M., TANOMARU, J. M. G., LEONARDO, R. T.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: k_i_p_@hotmail.com
O preparo biomecânico visa a atribuição de conformação cônica ao canal radicular, promovendo também a limpeza das paredes. As técnicas de instrumentação rotatória com instrumentos de níquel-titânio têm sido utilizadas com o desenvolvimento de vários sistemas. O objetivo deste estudo foi a avaliação da capacidade de limpeza dos canais radiculares de incisivos inferiores após preparo biomecânico com técnica manual ou rotatória. Vinte incisivos inferiores extraídos, oriundos de banco de dente, com canal radicular único foram divididos em dois grupos de 10 dentes e preparados utilizando técnica “crown-down”, com limas de aço inoxidável manuais do tipo K (Grupo I) ou limas rotatórias de Ni-Ti do sistema Hero 642 (Grupo II). Durante todo o preparo biomecânico os canais radiculares foram irrigados com solução de hipoclorito de sódio a 1%. Em seguida, os dentes foram submetidos à descalcificação e processamento histológico, sendo confeccionados cortes tranversais radiculares corados pela hematoxilina-eosina. As lâminas foram avaliadas em microscópio óptico e os resultados mostraram uma superioridade da técnica manual com limas de aço inoxidável em comparação ao sistema rotatório Hero 642, com diferença estatisticamente significante ao nível de 5%.
Conclui-se que em canais radiculares de incisivos inferiores, com anatomia predominantemente achatada, a técnica manual promove uma melhor limpeza das paredes em relação ao sistema rotatório, sendo que em ambas as técnicas estudadas, as paredes do canal radicular apresentavam áreas com debris ou não tocadas pelos instrumentos.
Pc083
Análise microbiológica de canais radiculares e radiográfica de dentes de cães com lesão periapical induzida
RABANG, H. R. C.*, PINHEIRO, E. T., GADÊ NETO, C. R., FERREIRA, F. B. A., QUADROS, I., GOMES, B. P. F. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: hrabang@unikey.com.br
O cão é utilizado em pesquisas que observam alterações e reparo na região periapical. Por serem os microorganismos os principais agentes etiológicos das alterações pulpo-periapicais, se faz importante o conhecimento da microbiota presente nos canais radiculares deste modelo animal. O objetivo deste trabalho foi analisar microbiologicamente canais radiculares, e radiograficamente lesões periapicais induzidas em dentes de cães por um método. De um total de 5 animais, foram utilizados 26 pré-molares inferiores. Após os acessos coronários, as polpas foram removidas e os dentes permaneceram expostos ao meio oral pelo período de 120 dias. As imagens das reações periapicais induzidas foram avaliadas pelo software Image Lab 2.4, mensurando área e perímetro. Coletas microbiológicas dos canais radiculares foram realizadas, diluídas, plaqueadas e incubadas em câmara de anaerobiose. Foram isoladas 70 bactérias cultiváveis, de 34 diferentes espécies, variando de 0 a 9 por canal, sendo 77,14% anaeróbios facultativos e 22,8% anaeróbios estritos. Os gêneros bacterianos mais freqüentemente isolados nos canais foram: Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Propionibacterium, Actinomyces e Prevotella. As médias das áreas das imagens radiográficas das lesões variaram de 0,06 cm2 a 0,17 cm2.
Concluímos que a microbiota de canais radiculares de dentes de cães com lesão periapical induzida, por este método é predominantemente anaeróbia facultativa e Gram-positiva, representada pelos gêneros Streptococcus e Staphylococcus. (Apoio: FAPESP - 2000/13689-7 & CNPq - 520277/99-6.)
Pc084
Importância do curativo de demora e do cimento obturador na infiltração apical in vitro
HELENO, J. F. G., SILVEIRA, F. F., NUNES, E., TANOMARU FILHO, M., SILVA, L. A. B.*
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: juliana.grossi@terra.com.br
Este trabalho teve como objetivo avaliar a infiltração apical in vitro por meio da penetração de corante em canais radiculares obturados com os cimentos endodônticos Fill Canal ou Sealer Plus, precedidos ou não da colocação de um curativo de demora à base de hidróxido de cálcio. Neste estudo, foram utilizados 120 incisivos centrais superiores de humanos extraídos e divididos em 4 grupos de 20 dentes e em 2 grupos de 10 dentes usados como controle. Os espécimes foram inicialmente instrumentados com limas tipo K até o #30 no comprimento real do dente, e o preparo biomecânico realizado à 1 mm do CRT até a lima tipo K #50, sendo utilizado o hipoclorito de sódio a 0,5% como solução irrigadora. Posteriormente os canais foram obturados com guta-percha e os cimentos Fill Canal ou Sealer Plus, utilizando a técnica da condensação lateral, precedidos ou não da colocação de um curativo de demora à base de hidróxido de cálcio. Após as obturações, os dentes foram impermeabilizados exceto nos 2 mm ao redor do forame e imersos no corante azul de metileno sob vácuo por 24 horas. Posteriormente os dentes foram lavados e seccionados no sentido vestíbulo-lingual, e a penetração do corante medida com o auxílio do perfilômetro.
A análise estatística pelo teste de Tukey não exibiu diferenças entre os grupos avaliados. Pode-se concluir que a infiltração apical não foi dependente da presença do curativo de demora ou do cimento obturador utilizado.
Pc085
Influência do uso do laser Er:YAG na penetração intratubular de dois cimentos endodônticos – análise em MEV
LABATE, J. B.*, AMORIM, C. V. G., LAGE-MARQUES, J. L.
Endodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: julielabate@hotmail.com
Uma obturação tridimensional do sistema de canais radiculares ainda é um objetivo a ser alcançado em Endodontia, uma vez que a microinfiltração desencadeada pela falta de selamento adequado entre material obturador e paredes do canal radicular ainda persiste como um dos maiores problemas pós-tratamento endodôntico. O presente estudo avaliou através da análise em microscopia eletrônica de varredura a penetração intratubular de dois cimentos endodônticos, tendo como variável o emprego do laser Er:YAG. Para tanto foram utilizadas 8 raízes com canal único, devidamente preparadas manualmente sob farta irrigação final com EDTA-T. Os espécimes foram divididos aleatoriamente em quatro grupos experimentais em que se variou a aplicação de laser de Er:YAG (6 Hz, 120 mJ) e o cimento obturador: AH Plus e N-Rickert. Após a presa dos cimentos as raízes foram clivadas longitudinalmente e a interface obturação-dentina foi observada em um microscópio eletrônico de varredura (Phillips, XL32). Não foi observada diferença quanto a penetração intratubular dos cimentos enpregados nos diferentes grupos experimentais. 
O presente estudo permitiu concluir que o laser de Er:YAG não influenciou na penetração dos cimentos endodônticos. O cimento AH Plus apresentou resultados semelhantes ao cimento de N-Rickert quanto à penetração intratubular.
Pc086
Avaliação de quatro técnicas de remoção da obturação dos canais radiculares quanto ao tempo e a capacidade de limpeza
SOUZA, E. M.*, ESTRELA, C. B., OLIVEIRA, E. C. G., BERBERT, F. L. C. V.
Dentística Restauradora e Endodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: erickmsouza@uol.com.br
O retratamento dos canais radiculares é um procedimento comum dentro da Endodontia, sendo requerido, geralmente, em função de um insucesso anterior. Esta conduta inicia-se pela remoção de todo material obturador presente nos canais radiculares comprometidos, seguida de novo preparo, colocação de medicação adequada e conclusão com nova obturação. Neste estudo foi avaliado o tempo necessário para a remoção da obturação, bem como a área radiográfica residual de material obturador em 50 dentes unirradiculares por meio de 4 diferentes técnicas: Grupo I - Gates-Glidden nº 2 e 3 e limas tipo Kerr; Grupo II - Gates-Glidden nº 2 e 3, limas tipo Kerr e xilol; Grupo III - instrumento rotatório (K3); Grupo IV - instrumento rotatório (K3) e xilol; Grupo controle - lima tipo Kerr, Hedströen e xilol, sendo que cada grupo continha um total de 10 dentes. Após o preparo biomecânico, todos os grupos tiveram seus canais radiculares obturados pela técnica da condensação lateral ativa, com quantidades de cones e cimento (Sealer 26) padronizadas. Os dentes foram, então, radiografados e os canais radiculares desobturados. Concluída esta etapa, a área de resíduos foi medida através do software Mocha. Os dados referentes à área de resíduos e ao tempo de desobturação foram submetidos ao teste ANOVA.
Os resultados mostraram que, em relação ao tempo, as técnicas empregadas nos Grupos I e IV mostraram, estatisticamente, maior rapidez na desobturação, sendo que, independente da técnica utilizada, a área de resíduos de material obturador mostrou-se sem diferença estatística significante.
Pc087
Efeito da concentração de sacarose na cariogenicidade da placa dental formada in situ
TABCHOURY, C. P. M.*, AIRES, C. P., DEL BEL CURY, A. A., CURY, J. A.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: cinthia@fop.unicamp.br
A relação entre freqüência de exposição à sacarose e cárie dental é conhecida, mas o efeito da concentração deste carboidrato na composição da placa dental (biofilme) e conseqüente desenvolvimento de cárie não é bem conhecido, sendo este o objetivo deste estudo aprovado pelo CEP-FOP. Voluntários adultos (n = 3) usaram dispositivos intra-oral palatinos contendo 6 blocos de esmalte dental humano com microdureza de superfície predeterminada (MS). Os blocos foram submetidos a acúmulo de biofilme e 8 X/dia sofreram tratamentos com sacarose a 1 ou 20%. No 13º dia, o pH do biofilme formado sobre o esmalte foi determinado antes (tempo 0) e 5, 15, 30 e 60 minutos após adição das respectivas soluções. No 14º dia, o biofilme foi coletado e análises de fluoreto (F; g/g), cálcio (Ca; mg/g), fósforo (Pi; mg/g) e polissacarídeo solúvel em álcali (PSA; mg/g) foram realizadas. A MS foi novamente determinada para o cálculo da % de perda de MS (%PDS). Os resultados (média  dp) para sacarose 1% e 20% foram, respectivamente: pH da placa: 0’) 7,4  0,3a; 7,4  0,3a; 5’) 6,7  0,3a; 5,7  0,6a; 15’) 7,4  0,2a; 6,1  0,3b; 30’) 7,6  0,1a; 6,8  0,2b; 60’) 7,6  0,2a; 7,5  0,1a; F) 10,3  7,4a; 3,6  3,5a; Ca) 2,1  2,3a; 0,8  0,9a; Pi) 1,3  1,3a; 0,6  0,6a; PSA) 7,0  2,4a; 20,4  16,8a; % PDS) –13,5  13,1a; –43,5  31,3a. Tratamentos seguidos por letras distintas diferem entre si pelo teste t pareado.
A concentração de sacarose parece ter influência na composição e acidogenicidade do biofilme formado, assim como na desmineralização do esmalte.
Pc088
Relevância da remoção de pigmentos no diagnóstico de cáries por meio da fluorescência induzida por luz
ROCHA, R. M. M.*, RIBEIRO, A. C., MELO, R. D. T., GIRKIN, J., GOMES, A. S. L.
Centro de Lasers e Aplicações - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: gatermmr@hotmail.com
O objetivo desse estudo foi analisar o comportamento da fluorescência induzida por luz (“light induced fluorescence”) no diagnóstico de cárie de esmalte induzida artificialmente. Particularmente, estudamos o efeito da profilaxia dentária e de dois agentes clareadores sobre as lesões de esmalte pigmentadas, analisando-o por meio do DIAGNOdent (KaVo) e de um espectrofotômetro. As amostras, incluídas em blocos de resina acrílica, foram divididas aleatoriamente em dois grupos (I e II) com três subgrupos cada (a, b, c). Por vinte e quatro horas as amostras do grupo II foram imersas em chá, com o objetivo de induzir pigmentação. No grupo I (controle), as amostras não foram imersas em solução corante. Os três subgrupos foram denominados: a (amostras submetidas a peróxido de carbamida 10%), b (submetidas ao peróxido de hidrogênio 100%) e c (submetidas a pasta profilática). A avaliação espectroscópica das amostras foi realizada nas regiões sadias e desmineralizadas utilizando-se uma fonte de excitação não coerente, LED (“light emitting diode”) com comprimento de onda de 627 nm. Além da espectroscopia, os espécimes foram analisados pelo DIAGNOdent (comprimento de onda = 655 nm).
Observou-se que dentre os procedimentos utilizados na remoção da pigmentação, a profilaxia realizada com a pasta Zircate exibiu o melhor resultado quando avaliado pelo DIAGNOdent e pela espectroscopia. Nos subgrupos peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida, os resultados obtidos com o DIAGNOdent não seguiram o padrão observado na espectroscopia.
Pc089
Padrão de aderência celular e produção de polissacarídeos insolúveis por S. mutans e S. sobrinus em pacientes cárie-ativos
STIPP, R. N.*, FLÓRIO, F. M., ZANIN, I. C. J., HÖFLING, J. F., GONÇALVES, R. B.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rafa.web@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar a expressão de fatores de virulência in vitro por cepas de estreptococos grupo mutans isoladas de diferentes microambientes da cavidade oral de indivíduos cárie-ativos. O isolamento e identificação bioquímica das espécies de S. mutans (SM, 160 cepas) e S. sobrinus (SS, 30 cepas) foram realizados através de amostras coletadas de oito voluntários (6 anos, DP  1), de três sítios distintos (saliva, superfície oclusal com lesão incipiente ativa e superfície lisa hígida). As análises in vitro da capacidade de aderência de sacarose dependente e produção de polissacarídeos extracelulares insolúveis em água (PEI) foram executadas em triplicata em cada intervalo de tempo preestabelecido de 12, 18 e 24 horas, em meio BHI com 1% de sacarose (pCO2 10%/37C) com inóculo em fase logarítmica previamente padronizado por espectrofotômetro. Os dados obtidos mostraram que espécies isoladas de superfícies hígidas e cariadas apresentaram valores de aderência maior do que aquelas presentes em saliva no tempo de 18 horas (p < 0,05). A espécie SS mostrou valores de aderência superiores as de SM, independentemente do sítio analisado (p < 0,05), existindo forte correlação positiva entre a produção de PEI e a capacidade de aderência celular das diferentes cepas (p < 0,001).
Conclui-se que há diversidade na capacidade de aderência in vitro e produção de polissacarídeos extracelulares insolúveis de cepas isoladas de diferentes microambientes em pacientes cárie-ativos. (Apoio financeiro: PIBIC/CNPq 2002-2003.)
Pc090
Comportamento de lesões de cárie inativas em esmalte frente a novo desafio cariogênico
PAROLO, C. C. F.*, MALTZ, M., SCHERER, S.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: fatturiparolo@yahoo.com
O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento de lesões de cárie inativas em esmalte frente a novo desafio cariogênico. Seis indivíduos usaram placas palatinas com blocos de esmalte humano durante 3 períodos experimentais: 1) 21 dias de desmineralização através de acúmulo de placa e desafio cariogênico, 4 blocos por indivíduo (solução de sacarose 10%, 6 vezes/dia); 2) 75 dias de remineralização através da escovação com dentifrício fluoretado, 2 blocos por indivíduo; 3) 21 dias de desmineralização, 5 blocos por indivíduo: 1 bloco hígido, 2 blocos desmineralizado (des), e 2 blocos des-remineralizado (des + re). Os indivíduos realizaram higiene bucal com dentifrício sem flúor durante os períodos 1 e 3. O conteúdo mineral foi avaliado através de microdureza Knoop. A média do número de dureza Knoop (KHN)  desvio padrão dos espécimes hígidos foi de 315,99  33,52. O período de desmineralização ocasionou uma diminuição na dureza dos blocos (162,61  33,52 KHN, p < 0,0001). A análise dos blocos após a remineralização mostrou aumento da dureza superficial (279,79  23,08 KHN, p < 0,001). No 3º período houve redução de dureza em todos os blocos, porém com maior diferença nos hígidos (170,40  21,08 KHN, p < 0,001). Os espécimes des sofreram uma pequena redução de dureza (155,97  21,61 KHN, p < 0,001). Os blocos des + re apresentaram uma menor perda de dureza do que os blocos hígidos (265,20  21,35 KHN, p < 0,001).
Os resultados apontam uma maior resistência superficial de lesões inativas em esmalte a um novo ataque cariogênico. (Apoio: CNPq/UFRGS.)
Pc091
Remineralização e relação dose-resposta de soluções fluoretadas utilizando esmalte bovino e modelo de ciclagem de pH
BARBIERI, C. M.*, VIEIRA, A. E. M., RODRIGUES, E., DELBEM, A. C. B., SASSAKI, K. T., CURY, J. A.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: cintiamegid@ig.com.br
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver metodologia para determinar relação dose-resposta de soluções fluoretadas, utilizando esmalte bovino e modelo de ciclagem de pH que avalie a capacidade do flúor para ativar a remineralização do esmalte dental. Os blocos de esmalte, selecionados através de microdureza superficial, foram submetidos ao tratamento diário com solução placebo e soluções de NaF a 275, 550, e 1.100 ppm F. Foram avaliadas três ciclagens de pH, variando composição das soluções desmineralizadora e remineralizadora, freqüência (4 ou 2 X) e tempo (1’ ou 30’’) de aplicação das soluções fluoretadas e duração da ciclagem (6 dias) a partir dos trabalhos de White (1987) e Featherstone et al. (1986). Após, realizou-se o cálculo da variação da microdureza superficial (%SMHR), percentagem de volume mineral (%vol.min. x mm) e concentração de flúor presente no esmalte (g F/cm2). Os resultados de %SMHR (Kruskal-Wallis) e %vol.min. x m (ANOVA) mostraram diferenças (p < 0,05) entre os tratamentos com as ciclagens B e C. Todos os grupos apresentaram diferentes (ANOVA e teste de Tukey; p < 0,05) concentrações de flúor presente no esmalte nas ciclagens A, B e C.
Foi possível verificar, para as ciclagens B e C, relação dose-resposta entre os tratamentos nas três análises realizadas, o que é fator decisivo para que o modelo de cárie in vitro atinja um alto nível de precisão.
Pc092
Avaliação de um modelo de ciclagem de pH na remineralização do esmalte e no efeito dose-resposta do flúor
QUEIROZ, C. S.*, HARA, A. T., LEME, A. F. P., CURY, J. A.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: celsoq@yahoo.com
Os modelos de ciclagem de pH para avaliar a desmineralização e remineralização dos tecidos dentais devem não somente simular a dinâmica do desenvolvimento da cárie, como mostrar relação dose-efeito para fluoreto (F). Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de ciclagem de pH, que usando esmalte bovino, atenda estes requisitos. Blocos de esmalte (n = 52) com microdureza de superfície (MD) predeterminada foram submetidos à uma solução indutora de cárie artificial (1,28 mM Ca; 0,74 mM PO4; 0,02 ppm F; tampão acetato 50 mM; pH 5,0) e a MD foi novamente determinada. Eles foram aleatoriamente divididos em 4 grupos, sendo durante 8 dias submetidos a ciclagens de pH consistindo de 2 h/dia na solução desmineralizante (a mesma utilizada para provocar cárie artificial) e 22 h/dia na solução remineralizante (saliva artificial). Três vezes ao dia cada grupo foi tratado com soluções contendo 70, 140 e 280 ppm F; água foi usada como controle negativo. MD foi novamente determinada e a porcentagem de recuperação da dureza superficial (% RDS) foi calculada. Os resultados (média  dp) de acordo com os tratamentos controle negativo, 70, 140 e 280 ppm F foram, respectivamente: 13,9  2,7a; 34,5  4,7b; 42,1  6,2c; 47,1  7,0d. Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente (p < 0,05). Houve uma correlação positiva (r = 0,82) e significativa (p < 0,001) entre a concentração de F na solução de tratamento e a %RDS.
O modelo permitiu avaliar a remineralização da superfície do esmalte com efeito dose-resposta para fluoreto. (Apoio: CNPq - 140225/2000-5.)
Pc093
A unha como biomarcador para diferenciar a somatória de exposição a fluoreto pela dieta e dentifrício
LIMA-ARSATI, Y. B. O.*, ROCHA, L. A., CURY, J. A.
Cariologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ynaralima@yahoo.com
A unha tem sido sugerida como biomarcador de exposição a fluoreto (F); se ela diferenciasse somatória de ingestão isto poderia ser utilizado para prevenir fluorose dental na dentição permanente. O objetivo deste estudo foi avaliar se a unha seria capaz de diferenciar a somatória de dose de exposição ao F pela dieta (líquidos + sólidos) e dentifrício. Foram selecionadas crianças (n = 23) na faixa etária crítica para fluorose dental, em Piracicaba, SP (0,6-0,8 g F/ml na água). O estudo foi dividido em duas fases: A (dieta + dentifrício fluoretados) e B (dieta fluoretada, dentifrício sem F). A dose de exposição ao F foi determinada através da coleta da dieta duplicada e dos produtos da escovação (apenas na fase A); as unhas das mãos das crianças formadas durante as fases do estudo foram coletadas semanalmente. O F das amostras da dieta e unhas foi extraído através da microdifusão facilitada por HMDS. Nos produtos da escovação e dentifrícios foi feita a determinação direta. As análises foram feitas com eletrodo específico. Os resultados de doses de exposição a F nas fases A e B foram respectivamente 0,084  0,032a e 0,040  0,009b mg F/kg/dia (p < 0,01); as concentrações de F nas unhas formadas durante as mesmas foram respectivamente 2,64  0,91a e 2,80  0,94a g F/g (p = 0,1805).
Os resultados obtidos sugerem que a unha não deve ser um indicador biológico capaz de diferenciar a somatória de exposição ao F pela dieta (líquidos + sólidos) e dentifrício. (Apoio financeiro: FAPESP - proc. 99/12239-9.)
Pc094
Desmineralização e relação dose-resposta de soluções fluoretadas utilizando esmalte bovino e modelo de ciclagem de pH
VIEIRA, A. E. M.*, RODRIGUES, E., DELBEM, A. C. B., SASSAKI, K. T., CURY, J. A.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: aevieira@folhanet.com.br
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver metodologia para determinar relação dose-resposta de soluções fluoretadas, utilizando esmalte bovino e modelo de ciclagem de pH que avalie o efeito do flúor ao interferir com a dinâmica do processo de cárie. Os blocos de esmalte, selecionados através de microdureza superficial, foram submetidos ao tratamento diário com solução placebo e soluções de NaF a 275, 550, e 1.100 ppm F. Foram realizados três modelos de desafio cariogênico, variando o tempo (h) de desmineralização e pH, tempo de remineralização, composição das soluções desmineralizadora e remineralizadora, freqüência (2 X) e tempo de aplicação das soluções fluoretadas (1’) e duração da ciclagem (7 dias), a partir dos trabalhos de Featherstone et al. (1986) e Ten Cate & Duijsters (1982). Após, realizou-se o cálculo da variação da microdureza superficial (%SMHC), percentagem de volume mineral (%vol.min. x m) e concentração de flúor presente no esmalte (g F/cm2). Os dados foram submetidos a ANOVA e teste de Tukey (5%). Os resultados de %SMHC e %vol.min. x mm mostraram diferenças (p < 0,05) entre os tratamentos com as ciclagens A (Des - 3 h, pH 4,7; Re - 21 h) e B (Des - 6 h, pH 4,7; Re - 18 h). Todos os grupos apresentaram diferentes (p < 0,05) concentrações de flúor presente no esmalte nas ciclagens A, B e C (Des - 3 h, pH 4,6; Re - 21 h).
Foi possível verificar, para as ciclagens A e B, relação dose-resposta entre os tratamentos nas três análises realizadas, o que é fator decisivo para que o modelo de cárie in vitro atinja um alto nível de precisão.
Pc095
Microdureza dentinária adjacente a restaurações de amálgama com diferentes materiais intermediários sob ciclos de pH
LIMA, F. G.*, RODRIGUES JUNIOR, S. A., DEL-PINO, F. A. B., DEMARCO, F. F., MEDEIROS, C. W.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: fgarcial@ig.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar a microdureza dentinária adjacente a restaurações de amálgama com diferentes materiais intermediários sob ciclos de pH em soluções de des-remineralização (Des-Re). Foram confeccionadas 30 cavidades classe V padronizadas na dentina radicular de dentes bovinos, restauradas com liga de amálgama encapsulado (Logic +, SDI), divididas em três grupos (n = 10), de acordo com o material intermediário utilizado: sistema adesivo Single Bond (G1), verniz cavitário (Cavitine) e gel fluorfosfato acidulado (G3). Os dentes foram termociclados (500 ciclos de 5º a 55ºC) e impermeabilizados com esmalte de unha, excetuando 1/2 mm ao redor da restauração e uma região de 2 mm2 distando 3 mm apicalmente da mesma (controle positivo). O controle negativo constou de uma área a 3 mm cervicalmente à restauração (com esmalte). Seis ciclos de pH de 30 min com solução desmineralizante e de 2 h e 30 min com solução remineralizante foram realizados. Os espécimens foram seccionados pelo centro da restauração e a superfície cortada, polida com lixas (600, 1200 e 1500). As endentações foram realizadas com uma ponta de diamante Knoop, aplicando uma carga de 25 g por 30 s. Os dados foram submetidos a análise de variância, não verificando-se diferença estatística entre todos os grupos em termos de microdureza.
Sob esta metodologia, foi possível constatar que, sob ciclos de temperatura e Des-Re, conforme ocorre fisiologicamente na cavidade oral, os diferentes materiais intermediários sob restaurações de amálgama não exerceram papel importante na microdureza da dentina adjacente.
Pc096
Dispositivo de polimento manual para espécimes de tecido dentário
JARDIM, J. J.*, PAGOT, M. A., PERES, P. E. C., MALTZ, M.
Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: jujobim@yahoo.com
Ensaios de microdureza permitem a aferição de conteúdo mineral nos tecidos dentários. Para realizar esta análise, os espécimes necessitam uma superfície plana e polida. Sem o auxílio de uma politriz, a realização de polimento satisfatório de espécimes não embutidos torna-se dificultada. O objetivo do trabalho foi desenvolver um dispositivo manual para preparo e polimento de amostras de tecido dentário para posterior análise de microdureza superficial. O dispositivo é constituído de um cilindro de resina acrílica, com uma das faces plana, na qual foi colada uma arruela metálica com a espessura desejada para os blocos. Na parte central da arruela, as amostras foram fixadas com cera pegajosa, para a realização do desgaste com lixas d’água e do polimento com pasta diamantada e feltro. A espessura dos blocos foi constantemente aferida com paquímetro digital. O dispositivo foi testado através do preparo e polimento de 54 blocos de esmalte humano e de 31 blocos de esmalte bovino, os quais tiveram sua microdureza Knoop superficial medida. A média  desvio padrão do número de microdureza Knoop dos blocos de esmalte humano foi de 358,27  15,39 e dos blocos de esmalte bovino foi de 313,37  37,79, valores de acordo com a literatura. As endentações apresentaram forma de losango regular indicando que a superfície encontrava-se plana e perpendicular ao endentador. Com o uso, observou-se uma diminuição na espessura dos blocos indicando a necessidade de substituição da arruela.
O dispositivo configurou-se como uma alternativa eficaz (adequado e de baixo custo) ao polimento mecânico. (Apoio: CAPES/CNPq.)
Pc097
Avaliação da cárie dentária e alterações linguais em diferentes estados nutricionais de adolescentes em João Pessoa - PB
SILVA NETO, J. M.*, MOREIRA, P. V. L., SAMPAIO, M. C. C., SANTOS, R. L. D.
Clínica e Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: neto0000@hotmail.com
Este estudo objetivou avaliar a associação entre alterações linguais e cárie dentária e suas prevalências nos diferentes estados nutricionais em adolescentes de 12 a 15 anos da cidade de João Pessoa - PB, utilizou-se um método indutivo, através de um corte transversal e estudo observacional direto. Os adolescentes (n = 330) foram examinados por único examinador, onde a cárie foi avaliada em CPO-D, segundo padrão da OMS (Organização Mundial da Saúde) e o estado nutricional, em avaliação antropométrica, com padrão de referência do NCHS (National Center for Health Statistics). Observou-se que 49,7% (n = 164) eram eutróficos, 25,5% (n = 84) eram desnutridos e 24,8% (n = 82), obesos. A média de CPO-D foi maior em ordem decrescente para indivíduos com língua fissurada ou sulcada profunda (1,92), língua fissurada ou sulcada rasa (1,72) e sem alteração lingual (1,54; p = 0,6800). Para os adolescentes que não escovavam a língua, a média de CPO-D foi 1,07 nos indivíduos sem alteração lingual e 2,13 nos indivíduos com língua fissurada ou sulcada profunda (p = 0,2161). Os desnutridos apresentaram maior ocorrência de língua fissurada (28,6%), língua sulcada (20,6%) e maior média de cárie dentária (0,31; p = 0,0118) que os eutróficos (17,6%; 18,4% e 0,10) e obesos (16,2%, 14,7% e 0,09).
Concluiu-se que, na amostra estudada, não houve diferença estatisticamente significante para a associação entre cárie dentária e alterações linguais e os indivíduos desnutridos apresentaram maior prevalência dessas duas entidades.
Pc098
Potencial anticariogênico de um dentifrício com baixa concentração de fluoreto
AIRES, C. P.*, TENUTA, L. M. A., RIBEIRO, C. C. C., CURY, J. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: airesfop@hotmail.com
Dentifrícios com baixa concentração de fluoreto (F) têm sido sugeridos para reduzir o risco de fluorose dental, porém seu efeito anticariogênico ainda não está bem estabelecido. O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro o potencial anticariogênico de um dentifrício brasileiro com baixa concentração de F. Blocos de esmalte decíduo com microdureza de superfície conhecida (MDS) foram distribuídos em 4 grupos de tratamentos: G1) dentifrício sem F; G2) Colgate Baby (500 g F/g); G3) Tandy (1.100 g F/g); G4) Crest (1.100 g F/g). Os blocos ficaram 3 h/dia em solução desmineralizante (tampão acetato 75 mM, 2,0 mM de Ca e PO4, 0,03 g F/ml, pH 4,7) e 21 h/dia em saliva artificial. Os tratamentos foram feitos 2 X/dia, por 5 min com suspensão 1:3 (p/p) de cada dentifrício. Ao final da ciclagem de 5 dias, a MDS foi determinada para o cálculo de % de perda de MDS (%PDS). A microdureza em secção longitudinal foi determinada e o volume mineral foi expresso por área integrada (Z). A concentração de F no esmalte também foi avaliada. Os resultados (média  DP; n = 11) para G1, G2, G3 e G4 foram, respectivamente: %PDS) 63,4 25,6a; 28,5 8,5b; 22,9 8,1b; 29,7 13,8b; Z) 1049,5 37,7a; 501,8 337,7b; 287,3 170,9b; 403,0 216,3b; F no esmalte) 927,9 409,3a; 1255,5 374,3a; 1919,0 618,2b; 1821,4 388,3b. Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente (p < 0,05).
O dentifrício com baixa concentração de F foi efetivo na redução da desmineralização do esmalte decíduo in vitro, porém levou a uma menor incorporação de F no esmalte que os dentifrícios convencionais.
Pc099
Detector elétrico de cárie (ECM) para diagnóstico de cárie oclusal e impacto da presença de fissuras pigmentadas
CÔRTES, D. F.*, ELLWOOD, R. P.
Mestrado Profissionalizante em Odontologia - UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA. E-mail: denise.cortes@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi validar o diagnóstico de cárie oclusal pelo detector elétrico de cáries (ECM IV, Lode, Holanda) e a influência da presença de pigmentação das fissuras no método. Cinco modos de utilização do ECM foram testados. Os valores de resistência final (F) e integrada (I) foram registrados após 5 s de secagem de fissuras com o ar do próprio ECM. As outras avaliações foram realizadas no modo contínuo sendo utilizado secagem prévia por 5 a 10 s com seringa tríplice. No modo contínuo, o ECM era aplicado diretamente (C) e com cobertura parcial (P) ou total (T) da fissura com dentifrício usado como meio condutor. Validação histológica foi realizada em 152 áreas oclusais de 111 molares permanentes extraídos através de estereomicroscopia. A correlação entre o diagnóstico do ECM e a histologia para F, I, C, P e T foi respectivamente 0,63, 0,64, 0,64, 0,39, 0,42 para fissuras sem pigmentação (n = 92) e 0,29, 0,26, 0,22, 0,18, 0,21 para fissuras pigmentadas (n = 60). Para fissuras sem pigmentação a área sob curva ROC foi 0,93, 0,93, 0,93, 0,78, 0,69 para o ponto de corte em esmalte e 0,91, 0,92, 0,89, 0,74, 0,84 para dentina. Para fissuras pigmentadas a area sob curva ROC foram 0,65, 0,60, 0,59, 0,63, 0,62 para esmalte e 0,77, 0,76, 0,73, 0,66, 0,72 para ponto de corte em dentina.
O diagnóstico com o ECM foi inferior quando o dentifrício foi utilizado como meio condutor. A presença de pigmentação nas fissuras diminuiu significantemente o desempenho do ECM na detecção de cárie em todos os modos de utilização, particularmente para as lesões em esmalte.
Pc100
Potencial cariogênico de biofilmes de estreptococos formados sobre blocos de esmalte dental
ZANIN, I. C. J.*, LOBO, M. M., RODRIGUES, L. K. A., PIMENTA, L. A. F., HÖFLING, J. F., GONÇALVES, R. B.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: irianaz@yahoo.com.br
O objetivo desse trabalho in vitro foi avaliar o potencial cariogênico de biofilmes de Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e Streptococcus sanguinis formados sobre blocos de esmalte dental em períodos de 3, 5 e 7 dias. Para tanto, 120 blocos de esmalte bovino (4 x 4 x 2 mm) polidos foram divididos aleatoriamente em 12 grupos (n = 10): G1, G2 e G3 (controles com 3, 5 e 7 dias); G4, G5 e G6 (S. mutans com 3, 5 e 7 dias); G7, G8 e G9 (S. sobrinus com 3, 5 e 7 dias); e G10, G11 e G12 (S. sanguinis com 3, 5 e 7 dias). A seguir, os blocos foram esterilizados com radiação gama e cada grupo foi suspenso em 25 ml de meio de cultura BHI contendo 5% de sacarose inoculados com 100 l de uma das culturas bacterianas. Os grupos controles não foram inoculados. Diariamente, o meio de cultura foi trocado e analisado quanto a contaminação microbiológica. Decorrido o período experimental, foi feita a contagem das bactérias presentes nos biofilmes para a obtenção da relação UFC/mg de biofilme dental e a avaliação da extensão da lesão de cárie através de ensaios de microdureza interna do esmalte. Houve formação de lesão de cárie subsuperficial para todos os microrganismos testados. O teste F para regressão mostrou uma correlação positiva entre o tempo de formação dos biofilmes e a extensão da lesão de cárie. A análise estatística revelou que o biofilme formado por S. mutans foi o mais cariogênico sendo seguido respectivamente por S. sobrinus e S. sanguinis. Não houve correlação entre a quantidade de UFC/mg de biofilme dental e a extensão da lesão de cárie. 
A extensão da lesão de cárie aumenta com o tempo de formação dos biofilmes testados. O biofilme de S. mutans mostrou-se mais cariogênico do que os biofilmes de S. sobrinus e S. sanguinis nas condições avaliadas.
Pc101
Relação entre exames radiográfico, clínico e moldagem com a necessidade de tratamento restaurador de superfície proximal
GROCHAU, C. H.*, MALTZ, M.
Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: grochau@cpovo.net
O objetivo do trabalho foi avaliar a relação entre exame radiográfico, visualização da lesão (exame clínico e moldagem) e a necessidade de tratamento restaurador. A amostra consistiu de 83 voluntários (12-42 anos) com 206 superfícies proximais (molares/pré-molares) com imagem radiolúcida (½ externa de esmalte = R1, ½ interna de esmalte = R2 e ½ externa de dentina = R3). As superfícies foram afastadas com tiras de borracha (Dental AG) previamente ao exame clínico (EC) e moldagem (M) [Impregum] e classificadas quanto a sua integridade, atividade e indicativa de tratamento restaurador [ITR] (possibilidade de controle de placa). O exame clínico identificou 82 lesões cavitadas (LC), a moldagem 79 LC e conjugando ambos métodos 86 LC. Quatro LC não foram identificadas pelo EC devido dificuldade de afastamento, e 7 LC com pequena perda de substância não foram evidenciadas pela M. Trinta e sete superfícies apresentaram imagens R1, 80 R2 e 89 R3. Dezesseis por cento das R1 apresentaram cavidades (nenhuma apresentou ITR), 26,2% das R2 (3 com ITR, 1 inativa e 2 ativas) e 66,3% das R3 (27 com ITR, somente 1 inativa). Apesar de alta prevalência de lesões cavitadas serem encontradas associadas à imagem radiolúcida na metade interna de dentina, a indicativa de tratamento restaurador neste tipo de imagem é baixa (30,3%).
Os resultados demonstram que a simples relação entre imagem radiográfica e presença de cavidade não indicam a necessidade de tratamento restaurador, sendo, portanto indispensável neste tipo de imagem a prévia visualização clínica da superfície para a indicativa do tratamento.
Pc102
Ação do hidróxido de cálcio sobre o comportamento biológico da dentina e presença bacteriana após tratamento expectante
CORRALO, D. J.*, MALTZ, M., BAVARESCO, C. S.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: danicorralo@ibest.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar a ação do hidróxido de cálcio (HC) sobre o comportamento biológico da dentina e presença bacteriana após tratamento expectante, em microscopia eletrônica de varredura (MEV). Trinta dentes permanentes com lesões profundas de cárie receberam remoção incompleta da dentina cariada (RIDC), aplicação (aleatória) de HC ou cera (placebo) e selamento com IRM (3-4 meses). Após RIDC e o período de selamento a dentina foi avaliada clinicamente (cor e consistência) e em MEV (cego). Presença bacteriana foi classificada em: 1 - poucos microrganismos (mo); 2 - poucos mo espalhados pela amostra ou pequena área muito contaminada; 3 - muitos mo. Estrutura dentinária foi classificada em: 1 - desorganizada; 2 - desorganizada com poucas áreas organizadas; 3 - organizada com poucas áreas desorganizadas; e, 4 - organizada. Não foi observada sintomatologia dolorosa ou perda de vitalidade em nenhum caso. No grupo HC, após a RIDC, 7 casos apresentaram dentina mole (M) e 8 coriácea (C); 7 amarelas (A), 7 castanho-claras (CC) e 1 castanho-escura (CE). Após o tratamento (AT), 1 caso permaneceu M, 9 estavam C e 5 duros (D); 3 A, 5 CC e 7 CE. No grupo placebo, após RIDC, 8 casos eram M e 7 C; 8 A, 4 CC e 3 CE. AT, 1 caso permaneceu M, 10 apresentaram-se C e 4 D; 3 permaneceram A, 3 CC e 9 tornaram-se CE. Houve diferença quanto à presença bacteriana e alterações estruturais após o selamento nos dois grupos (p < 0,05), não observando-se diferença entre os grupos.
RIDC e selamento resultaram na redução da presença bacteriana e reorganização da dentina, independente do uso do HC. (Apoio: CAPES/CNPq.)
Pc103
Fluorfosfato acidulado a 1,23% com e sem escovação supervisionada na reversão de lesões brancas: uma série de casos
FERREIRA, M. Â. F., ALVES, M. S. C. F., ARAUJO, L. C.*, FERREIRA, A. A. A., LIMA, K. C., SILVA, E. M., SOUZA, D. L. B.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: luanacariana@ig.com.br
A utilização do flúor como método para prevenção e tratamento das lesões brancas tem sido indicada em muitos casos sem a avaliação da atividade das lesões e desvinculada da educação em saúde. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da aplicação tópica do fluorfosfato acidulado a 1,23% com e sem escovação supervisionada durante 8 semanas na paralisação de lesões brancas de esmalte em alunos de uma escola pública de Natal/RN. Trata-se de um estudo de série de casos realizado com 10 crianças de ambos os sexos na faixa etária de 7 a 14 anos. Os exames clínicos, feitos por um único examinador, foram realizados em um consultório odontológico com auxílio de um refletor, espelho bucal e sonda da OMS. No grupo 1, cinco crianças receberam aplicação tópica de flúor. No grupo 2 antes de cada aplicação foi realizada uma escovação supervisionada. Os grupos foram pareados pela idade, fluxo salivar, capacidade tampão da saliva, índice de experiência de cárie e lesões brancas ativas para dentes permanentes e decíduos. Os resultados puderam demonstrar que o número de lesões inativas foi maior no grupo com escovação supervisionada (25%) que no grupo sem escovação (18,50%). O teste de proporções ao nível de significância de 95% demonstrou que não houve diferenças significativas (p = 0,79) entre os grupos.
Pode-se concluir que o número de lesões inativadas foi baixo em ambos os grupos, sem efeito adicional da escovação supervisionada, indicando que um maior número de lesões brancas ativas corrobora a existência de um ambiente bucal que desafia a atividade do flúor e da escovação.
Pc104
Reações teciduais do fêmur de ratos a implantes ortopédicos usinados de osso cortical bovino
TAMES, D. R.*, NATAL, F. R.
Centro de Ciências da Saúde - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ. E-mail: tames@ccs.univali.br
A utilização de implantes ortopédicos confeccionados de ligas metálicas como titânio, freqüentemente necessita de uma segunda intervenção para removê-los. Para evitar este desconforto, foi proposta a utilização de osso cortical como matéria-prima na fabricação de implantes na forma de parafusos e tachinhas. Este estudo tem a finalidade de analisar as reações teciduais provocadas por tachinhas fabricadas de osso cortical bovino liofilizado e implantadas em fêmures de ratos. Para tanto, na epífise proximal de fêmures do lado direito de 16 ratas fêmeas com 60 dias de idade, foram implantadas tachinhas e os do lado esquerdo apenas sofreram osteotomia e serviram como controle; 4 animais, em cada um dos tempos pós-implante: 10, 20, 40 e 60 dias, foram anestesiados e perfundidos com paraformaldeído a 4% em tampão fosfato, removidos os fêmures e imediatamente imersos na mesma solução e mantidos durante 48 horas, descalcificados em EDTA a 7% em tampão fosfato, incluídos em parafina e obtidos cortes seriados com 7 m de espessura, corados pelo H. E. e analisados em microscópio a presença de atividades osteoblástica e osteoclástica junto aos implantes. Os resultados mostram que 10 dias após implante forma-se um tecido periimplantar contendo áreas de inflamação, fibroblastos e fibras colágenas que eventualmente continuam-se com o implante, presença de atividade osteoclástica e de neoformação óssea; no grupo de 20 dias ocorreu presença de osso primário em continuidade com o implante bem como incluído dentro do tecido periimplantar; 40 e 60 dias após, o mecanismo de remodelamento ósseo está presente com áreas extensas de osso secundário em continuidade com o implante.
Conclui-se que o osso liofilizado bovino aparentemente é um bom material para fabricação de implantes ortopédicos.
Pc105
Esmalte dental: análise da integridade marginal em restaurações de resina compósita classe I
SABOIA-DANTAS, C. J.*, ZOUAIN-FERREIRA, S. L., COELHO, A. J. M., CHEVITARESE, O.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA. E-mail: cjsdimunomorfo@superig.com.br
O advento dos materiais adesivos levou ao abandono da forma de contorno, desconsiderando a morfologia do esmalte dental, mormente a dureza e natureza prismática, durante procedimentos clínicos. Este estudo avaliou a integridade do esmalte marginal em restaurações de resinas compósitas classe I. Para tal, 15 dentes molares humanos permanentes hígidos divididos em grupos de cinco de acordo com a inclinação das paredes circundantes: (1) convergentes, (2) paralelas e (3) divergentes, foram restaurados com resina (Herculite/Kerr). Em cada grupo desgastamos a parede vestibular e a lingual respectivamente com broca carbide 1157 (Meisinger) e diamantada 1093/GG (KG Sorensen). Os dentes foram restaurados depois de condicionados com ácido fosfórico (37%/30 segundos) e aplicação de sistema adesivo (Optibond/Kerr), sendo seccionados e incluídos em resina epóxica após imersão em água destilada por 7 dias. A análise das amostras com o microscópio eletrônico de varredura (Jeol/JSM-840A) acoplado a computador, com programa de análise de imagens (Image-Pro/Media Cybernetics), com os dados submetidos ao teste de Kruskal-Wallis (p  0,05), acusou significativa diferença na incidência de fraturas entre os grupos, com a maior ocorrência associada à convergência das paredes e uso de broca diamantada e menor incidência no grupo de paredes divergentes.
Os achados sugerem que o desrespeito à morfologia do esmalte e a presença de um perfil de desgaste irregular podem comprometer a longevidade da restauração, predispondo o esmalte das margens cavitárias a fraturas. (Apoio financeiro: CAPES/USS.)
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Imunolocalização ultra-estrutural da amelogenina na odontogênese em incisivos de ratos tratados com alendronato sódico
MASSA, L. F.*, CORREA, V. B., ARANA-CHAVEZ, V. E.
Histologia e Embriologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: luciana_massa@hotmail.com
Acredita-se que além de regular o crescimento, tamanho e orientação dos cristais de mineral durante a formação do esmalte, a amelogenina agiria como indutora na diferenciação dos odontoblastos. O alendronato sódico, droga usada no tratamento da osteoporose, provoca alterações no processamento protéico. No presente estudo foi administrado alendronato sódico em ratos, com o intuito de induzir alterações no esmalte e analisar a ultra-estrutura e composição da sua matriz em formação, através da imunodetecção de amelogenina. Foi administrada uma dose de 8 mg/kg peso/dia de alendronato sódico durante sete dias, em ratos Wistar adultos de 200 g de peso. A porção apical dos incisivos inferiores foi removida e fixada em 0,1% de glutaraldeído e 4% de formaldeído sob irradiação de microondas, posteriormente foi pós-fixada, desidratada e incluída em resina LR White. Os cortes foram incubados com o anticorpo antiamelogenina 24 kDa seguido com anticorpo secundário, sendo os sítios de ligação revelados pelo complexo proteína A-ouro. Os resultados mostraram a presença de grandes acúmulos protéicos na matriz da dentina do manto, os quais foram imunorreativos para amelogenina. Esta proteína foi também detectada em grânulos de secreção no citoplasma de ameloblastos.
Os resultados mostram que o alendronato aumenta significantemente a deposição de amelogenina, antes da fase secretora da amelogênese. A presença de acúmulos de amelogenina parece exercer uma função durante a fase de diferenciação dos odontoblastos. (Auxílio financeiro: FAPESP - processo 01/13782-0.)
Pc107
Expressão de ZO-1, ocludina e claudina-1 nas junções oclusivas de ameloblastos e odontoblastos na odontogênese inicial
JOÃO, S. M. A.*, ARANA-CHAVEZ, V. E.
Histologia e Embriologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: smaj@ig.com.br
A expressão de proteínas associadas às junções oclusivas durante sua formação é pouco conhecida. Foi estudada a distribuição de ZO-1, ocludina e claudina-1 entre ameloblastos e odontoblastos em diferenciação em germes de molares de ratos de 1-3 dias. Estes foram imersos em fixador Zamboni, descalcificados em EDTA, crioprotegidos em sacarose e cortados em micrótomo de congelação. Os espécimes foram então incubados com anticorpos primários anti-ZO-1, antiocludina ou anticlaudina-1 e, em seguida, com anticorpos secundários conjugados com Cy3, FITC ou Cy3, respectivamente. Os cortes foram montados em lâminas e observados em microscópio confocal de varredura a laser Zeiss Axiovert 100M LSM 510. A marcação para ZO-1 foi intensa nos complexos juncionais proximal e distal dos ameloblastos em diferenciação. Entretanto, nos odontoblastos em diferenciação esta foi menos intensa e pontual, nas regiões distais. A ocludina foi imunorreativa nos complexos juncionais distal e proximal no início da diferenciação dos ameloblastos e nas regiões apicais dos odontoblastos em diferenciação. Porém, em fases mais avançadas, a ocludina só foi evidente no complexo juncional proximal dos ameloblastos. A claudina-1 foi intensamente detectada no complexo juncional proximal, mas a sua detecção foi pouco intensa na região distal dos ameloblastos em fase final de diferenciação.
Assim, as proteínas juncionais ZO-1, ocludina e claudina-1 são diferentemente expressas durante a formação das junções oclusivas para regular a polaridade e/ou permeabilidade paracelular em ameloblastos e em odontoblastos.
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Isolamento de proteínas osteoindutoras de osso fetal bovino e avaliação do potencial osteogênico
ASSIS, G. F.*, TAGA, E. M., CESTARI, T. M., SILVA, T. L., GRANJEIRO, J. M., TAGA, R.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: gfassis@fob.usp.br
As proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) são morfogenes expressas em muitos locais durante a embriogênese atuando como chave reguladora do início do desenvolvimento e da organogênese. Devido a sua capacidade osteoindutora as BMPs tem sido propostas como agentes terapêuticos na criação de tecido ósseo principalmente no tratamento de defeitos ósseos na região bucomaxilofacial. O objetivo do trabalho foi isolar e purificar a fração de proteínas em torno de 20 kDa, de matriz de osso fetal bovino, correspondente às BMPs, e avaliar o seu potencial osteoindutor entre as fáscias musculares do músculo abdutor da coxa do rato e em defeito ósseo de tamanho crítico em calvária de cobaias. Os resultados obtidos mostraram que, essas proteínas não têm capacidade de induzir a neoformação óssea em sítio heterotópico e ortotópico em ratos e cobaias, respectivamente, quando carreadas a matriz óssea alogênica inativada, sugerindo que podem ser BMPs latentes no estado inativo.
Baseado em dados existentes na literatura, esses resultados nos permitem emitir a hipótese de que durante o desenvolvimento embrionário e fetal, quando o controle da diferenciação e do crescimento ósseo é crítico, as BMPs necessárias para esse controle devem ser expressas pontual e temporalmente nos locais necessários ou no caso das BMPs latentes, ativadas de modo controlado, e quando de uma fase do desenvolvimento onde houvesse a necessidade de um crescimento ósseo mais generalizado e sincronizado, seriam secretadas via endócrina por órgãos como os rins, e atuariam nos ossos via sanguínea. (Apoio: CNPq - 463077/00.)
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Fluorose dentária em escolares em relação à concentração de flúor na água de consumo no sertão da Paraíba
ALMEIDA, R. V. D.*, BELTRÃO, É. M., NÓBREGA, C. B., JARDIM, M. C. A. M., SAMPAIO, F. C.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: rossanacd@hotmail.com
Este trabalhou objetivou relacionar a concentração de flúor na água de consumo com a ocorrência de fluorose dentária em adolescentes de 12 a 15 anos de idade residentes no sertão da Paraíba. Foram selecionados por conveniência e examinados 199 (23,3%) escolares das zonas urbana e rural residentes contínuos no município de São João do Rio do Peixe/PB. O exame clínico foi realizado em ambiente escolar, sob iluminação natural, por duas cirurgiãs-dentistas calibradas (kappa = 0,74 e 0,61) utilizando o índice TF. Amostras de água foram coletadas das fontes de consumo afim de obter as concentrações de flúor (mg/l). De acordo com as concentrações de flúor, os escolares examinados foram divididos em três grupos: GA (n = 104, dose subótima, < 0,6 ppm), GB (n = 68, dose ótima, 0,7-1,0 ppm) e GC (n = 27, dose excessiva, > 1,1 ppm). As concentrações de flúor variaram de 0,10 em GA até 6,30 em GC. Foi identificada prevalência de fluorose dentária em 73% (n = 146) na amostra estudada. Por grupos observou-se fluorose em 52% (n = 54); 98% (n = 67) e 93% (n = 25) em GA, GB e GC respectivamente. Os graus de fluorose mais freqüentes foram: TF 2 em GA; TF 5 em GB e TF 6 em GC. A análise estatística pelo qui-quadrado observou diferenças quanto a prevalência de fluorose entre GA e os demais grupos (p < 0,01).
Conclui-se que existe alta prevalência de fluorose em escolares da região estudada. A severidade e prevalência da fluorose em GA, GB e GC está relacionada como as concentrações de flúor naturalmente presente na água de consumo.
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Imunolocalização de osteopontina no lado de pressão, durante a movimentação ortodôntica contínua em molares de ratos
BONAFE-OLIVEIRA, L.*, FALTIN, R. M., ARANA-CHAVEZ, V. E.
Histologia e Embriologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULLO. E-mail: lubonafe@usp.br
Recente estudo realizado em nosso laboratório mostrou áreas de neoformação óssea, adjacentes às de reabsorção, no lado de pressão de molares de rato movimentados com força ortodôntica contínua (Bonafe-Oliveira et al., Pesqui Odontol Bras, 16:227, 2002). Osteopontina (OPN) é uma das principais proteínas não-colágenas da matriz óssea que participa tanto em processos de formação como de reabsorção. O objetivo do presente estudo foi avaliar através de imunocitoquímica ultra-estrutural a presença dessa proteína na matriz óssea neoformada no lado de pressão frente a estímulos ortodônticos contínuos. Quinze ratos machos Wistar de 2 ½ meses foram divididos em: grupo controle e grupos vestibularizados por 3, 5, 7 e 10 dias com força contínua de 15 cN. Os espécimes foram fixados em glutaraldeído 0,1% + formaldeído 4% em tampão cacodilato 0,1 M pH 7,4, sob irradiação com microondas, descalcificados em EDTA, desidratados e incluídos em resina LR White. Cortes ultrafinos de 80 nm foram incubados com anticorpo anti-OPN de rato, seguido de incubação com anticorpo secundário e proteína A-ouro coloidal. Os resultados revelaram marcação nas linhas cimentantes da matriz óssea no lado de pressão, a qual foi mais evidente entre o osso antigo e o osso recém-formado. A imunomarcação na matriz óssea recém-formada foi mais intensa, embora mais dispersa que no osso antigo.
O padrão de imunomarcação de OPN observado nas áreas de pressão confirma nossos achados prévios de que existe formação de osso imaturo nessas áreas, além das áreas de reabsorção. (Auxílio financeiro: FAPESP - processo 02/05119-1.)
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O efeito da tireo-paratireoidectomia no desenvolvimento de hipoplasias de esmalte em incisivos mandibulares de ratos
YAMAGUTI, P. M.*, ACEVEDO, A. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. E-mail: yamaguti@persocom.com.br
Tem sido relatada a presença de defeitos de desenvolvimento do esmalte no incisivo mandibular de ratos tireo-paratireoidectomizados. O objetivo desse trabalho foi avaliar, ao microscópio óptico, o efeito da hipocalcemia crônica induzida cirurgicamente, sobre a amelogênese de incisivos de ratos em três diferentes períodos de tempo. Vinte animais com 21 dias de vida foram anestesiados com éter e submetidos à excisão cirúrgica das glândulas tireóide e paratireóide. O grupo controle sofreu apenas acesso cirúrgico e sutura. Após 14, 30 e 56 dias, os animais experimentais e do grupo controle foram anestesiados e fixados através de perfusão intracardíaca. Os incisivos foram removidos da mandíbula, pós-fixados, descalcificados, desidratados e incluídos em Epon 812. Foram obtidos cortes semifinos (1 m) de três estágios da amelogênese: estágio final da secreção, estágio de transição e maturação. Os cortes foram corados com azul de toluidina e analisados ao microscópio óptico. Os animais do grupo 30 e 56 dias apresentaram defeitos na orientação dos prismas de esmalte, na organização da camada ameloblástica e ondulações na superfície do esmalte no estágio final da secreção e no estágio de transição. Na maturação ocorreram defeitos menores.
Apesar de uma severa hipocalcemia já ter sido observada após 7 dias, os animais do grupo 14 dias não apresentaram defeitos aparentes à microscopia de luz sugerindo que um tempo maior no estado hipocalcêmico é necessário para que as alterações sejam induzidas. Um estudo ao microscópio eletrônico pode revelar defeitos não observados nesse estudo.
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Imunolocalização ultra-estrutural de osteopontina e sialoproteína óssea durante a osteogênese em mandíbula de ratos
MASSA, L. F., ARANA-CHAVEZ, V. E.*
Histologia e Embriologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: vearana@usp.br
O início da mineralização em tecidos conjuntivos mineralizados, como no tecido ósseo, ainda é um fenômeno intrigante. A osteopontina (OPN) e a sialoproteína óssea (BSP) são proteínas não-colágenas da matriz extracelular que são expressas desde a fase inicial da formação óssea. Tem sido proposto que estas proteínas agem como agentes nucleadores e reguladores da mineralização e ainda como fatores de adesão para osteoblastos e osteoclastos à matriz extracelular. No presente estudo foi feita a imunolocalização ultra-estrutural de OPN e BSP durante a ossificação intramembranosa no osso alveolar de ratos recém-nascidos. Os espécimes foram fixados em glutaraldeído 0,1% + formaldeído 4% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,4, sob irradiação de microondas, desidratados e incluídos em resina LR White. Os cortes foram incubados com anticorpos anti-OPN e anti-BSP, sendo os sítios de ligação revelados pelo complexo proteína A-ouro coloidal. Nas fases inicias, quando a matriz óssea não era mineralizada, nenhum dos dois anticorpos foram detectados. A marcação para OPN apareceu nas regiões em mineralização das trabéculas recém-formadas, especialmente na periferia de glóbulos de mineralização. Entretanto, a camada de osteóide apresentou-se sempre livre de marcação. A imunomarcação para BSP mostrou um padrão similar, embora tenha sido menos intensa que para OPN.
A imunolocalização das proteínas não-colágenas OPN e BSP é condizente com a função proposta à estas de regulação das fases iniciais da mineralização do osso. (Auxílio financeiro: FAPESP - processo 01/13782-0.)
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Análise microscópica do efeito do tamanho dos grânulos de matriz óssea medular bovina implantados em fêmures de coelhos
CARNEIRO, E., MORAES, F. G., OLIVEIRA, R. C., BUSATO, M. A., CEOLIN, D. S., BRUNINI, S. H. S., GRANJEIRO, J. M., GARCIA, R. B.*
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: everdan@conection.com.br
Esse trabalho teve o propósito de analisar microscopicamente, de forma descritiva, o efeito do tamanho das partículas de matriz de osso medular bovino desmineralizado, nas formas micro- e macrogranular, na reparação de defeito ósseo em fêmures de coelhos, e do coágulo sanguíneo, usado como controle. Foram utilizados 24 coelhos. Após a exposição da superfície óssea foram confeccionadas perfurações de 5 mm de diâmetro por 7 mm de profundidade em ambos os fêmures de cada animal, preenchidas com partículas de matriz orgânica de osso medular bovino desmineralizado nos grupos experimentais e com coágulo no grupo controle. No grupo experimental, os defeitos nos fêmures esquerdos foram preenchidos com macrogrânulos e nos fêmures direitos com microgrânulos. Após 1, 3 e 6 meses da implantação dos materiais, os animais foram sacrificados e as peças histológicas removidas. Uma reação granulomatosa tipo corpo estranho, contendo macrófagos e células gigantes multinucleadas, em contato com as partículas implantadas, foi observada. Estes resultados foram interpretados como decorrentes de falhas na desmineralização e/ou na retirada de potenciais antigênicos durante a produção do biomaterial. 
Podemos concluir que o tamanho das partículas não influenciou na evolução do processo reparativo dos defeitos ósseos, atuando apenas como substâncias osteopreenchedoras, e que o material implantado deverá sofrer um aprimoramento no controle de qualidade na linha de produção, uma vez que poderá representar uma boa alternativa para enxertos ósseos.
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Análise das alterações provocadas por quatro soluções desinfetantes na rugosidade e dureza superficial do gesso tipo IV
NASCIMENTO, W. F.*, NAVARRO, H.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: wfnasc@iron.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar duas propriedades da superfície do gesso tipo IV, rugosidade de superfície e dureza superficial, quando este foi submetido à desinfecção por imersão durante 30 minutos, em quatro diferentes soluções desinfetantes, a saber: solução de hipoclorito de sódio 1%, solução de glutaraldeído 2%, solução de hipoclorito de sódio 1% saturada com sulfato de cálcio, solução de glutaraldeído 2% saturada com sulfato de cálcio. Foram utilizadas 25 pastilhas de gesso divididas em cinco grupos, sendo quatro experimentais e um controle (que não passou por qualquer tipo de tratamento). Foram avaliados os parâmetros Ra e Rz de rugosidade de superfície e dureza superficial Rockwell. Os resultados obtidos mostraram que a solução de hipoclorito de sódio 1% provocou um aumento significativo na média de rugosidade de superfície dos corpos-de-prova, tanto no parâmetro Ra quanto no Rz, e que as soluções de glutaraldeído 2%, hipoclorito de sódio 1% saturada com sulfato de cálcio, e glutaraldeído 2% saturada com sulfato de cálcio não provocaram alterações significativas nas médias de rugosidade de superfície dos corpos-de-prova. Nenhuma das quatro soluções testadas alterou significativamente a dureza superficial dos corpos-de-prova.
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a saturação com sulfato de cálcio das soluções de hipoclorito de sódio 1% e glutaraldeído 2%, reduz a ação de degradação da superfície do gesso tipo IV quando este é submetido a um processo de desinfecção por imersão.
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Avaliação do grau e da extensão da contaminação no consultório durante procedimentos de dentística restauradora
RUSSO, E.*, CARVALHO, R. C. R., RUSSO, E. M. A., MAYER, M.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: edurusso@osite.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau e a extensão da contaminação proveniente do aerossol produzido pelo uso de turbinas de alta rotação na restauração de cáries proximais em dentes anteriores. Envolveu 20 pacientes, divididos em 5 grupos. A avaliação da contaminação foi efetuada nos seguintes tempos: I - ao final dos três min de abertura da cavidade; II - após cerca de uma hora, com a conclusão da remoção da cárie e da seqüência de procedimentos restauradores; e III - após aproximadamente quatro horas de atendimento. Nos tempos I e II, foram colhidas amostras em membranas Milipore fixadas em 11 locais: refletor; cuspideira; máscara e avental do profissional; em três pontos (direita, atrás e esquerda) tanto a 30 cm como a 1 m; e ainda a 2 m, à esquerda do paciente. Para o tempo III: a 30 cm e a 2 m, ambas também à esquerda do paciente. Para o controle, foram usadas três placas: uma no encosto de cabeça da cadeira odontológica; outra na bancada, a 2 m, à esquerda do paciente; e a terceira a 30 cm, novamente à esquerda. As membranas foram transferidas para placas com o meio de cultura ágar Mitis Salivarius bacitracina sacarose (seletivo para estreptococos orais), incubadas em jarras em anaerobiose. Os resultados do crescimento de ufc foram submetidos a análise de variância por postos de Friedman, ao teste de Mann-Whitney e ao teste de Kruskal-Wallis.
Foi possível observar a presença de Streptococcus mutans em todos os locais de coleta das amostras. A contaminação, que variou de um paciente para outro, atingiu a distância de até 2 metros e foi maior na área próxima ao paciente, sobretudo à esquerda, a 30 centímetros, bem como no avental e na máscara do operador.
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O campo da biossegurança sob o olhar dos graduandos de Odontologia
RENDEIRO, M. M. P.*, SOUZA, R. A., NAMEN, F., GALAN JÚNIOR, J.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: mmmprendeiro
O objetivo deste estudo foi verificar os conhecimentos, práticas e atitudes dos graduandos de Odontologia sobre controle de infecções. A amostra constou de 196 alunos cursando o último período de 3 universidades públicas e 3 privadas do estado do Rio de Janeiro, no 2º semestre de 2002, sendo 133 (67,9%) do sexo feminino. Empregou-se questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas, e os dados obtidos foram tabulados e avaliados quanto à freqüência e percentual. Em relação à utilização dos equipamentos de proteção individual, 195 (99,5%) sempre utilizavam luvas de procedimentos, no entanto, apenas 58 (29,7%) sabiam o porquê. Com relação ao uso de luvas estéreis, 177 (90,3%) responderam corretamente sobre quando utilizá-las. Analisando o emprego de luvas pelos professores, 118 (60,2%) não utilizavam em todos os procedimentos, sendo que 85 (43,4%) destes não as trocavam a cada atendimento e, 111 (56,6%) realizavam corretamente. Quando questionados sobre a proteção ocular, 165 (84,2%) dos alunos sempre a utilizava, 11 (5,6%) nunca e 20 (10,2%) dependendo do procedimento realizado. Todos os alunos (100%) que compunham a amostra afirmavam utilizar máscaras para todos os procedimentos. Verificou-se também, que 181 (92,4%) estudantes empregavam corretamente o uso de gorro e 13 (6,6%) não o utilizava em todos os atendimentos.
Através dos resultados, observa-se a necessidade de maior engajamento dos docentes quanto ao controle de infecções, para que os alunos despertem para a necessidade do aprimoramento de seus conhecimentos e atitudes diante do assunto.
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Análise comparativa de patógenos periodontais patogênicos associados à implantes com e sem perda óssea
SILVA, M. R. P. B.*, LORENZO, J. L., GROMATZ, A., BORDINI, P., PFEIFER, A. B., SENDYK, W. R.
UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: marcospupo@uol.com.br
O objetivo deste estudo é fazer uma análise comparativa entre os microrganismos patógenos periodontais encontrados em implantes onde a perda óssea é maior que 5,0 mm e nos casos em que ela não existe ou nos quais é menor do que 5,0 mm. Foram selecionados 11 pacientes portadores de 15 implantes odontológicos. Quatro desses pacientes apresentavam histórico de doença periodontal e sete pacientes não apresentavam. Dos 6 implantes instalados em pacientes com histórico de doença periodontal, 3 apresentavam perda óssea superior a 5,0 mm. Dos 9 implantes dos pacientes que não apresentavam histórico de doença periodontal, 5 apresentavam perda óssea acima de 5,0 mm. As bactérias detectadas nas amostras dos 7 implantes que não apresentavam perda óssea foram Prevotella intermedia (85,71%), Fusobacterium spp. (57,14%), Actinobacillus actinomycetemcomitans (14,28%), Campylobacter spp. (14,28), Capnocytophaga spp. (14,28%). Nas amostras coletadas dos 8 implantes que apresentavam perda óssea foram detectados Prevotella intermedia (100%), Fusobacterium spp. (62,5%), Peptostreptococcus micros (25%), Eikenella corrodens (12,5%), Capnocytophaga spp. (12,5%) e Campylobacter spp. (12,5%).
Foi encontrada uma maior concentração de patógenos nas áreas com perda óssea. Alguns patógenos periodontais encontrados nesses implantes foram os mesmos encontrados nos implantes sem perda óssea sugerindo que nos implantes onde houve perda, o sinergismo entre os patógenos presentes no sítio, quando em altas concentrações, pode potencializar a patogenicidade e aumentando assim o risco aos pacientes.
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Ocorrência de Dialister pneumosintes e Treponema denticola em pacientes com periodontite e polpa necrótica
NISHIYAMA, S. A. B.*, AVILA-CAMPOS, M. J.
Microbiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: sheilabelini@hotmail.com
A maioria das infecções bucais se caracterizam por ser um processo polimicrobiano. Sabe-se que, algumas espécies de difícil cultivo ou mesmo consideradas não-cultiváveis como Dialister pneumosintes e Treponema denticola, respectivamente, podem estar envolvidas na patogênese das doenças periodontais e de infecções endodônticas. O objetivo deste trabalho foi determinar a ocorrência desses organismos em pacientes com periodontite, com polpa necrótica e saudáveis. Foram selecionados da clínica odontológica da FOUSP, 70 pacientes com periodontite, apresentando bolsas superiores à 5 mm e 70 pacientes com tecido pulpar necrótico. Também, foram analisados 70 indivíduos saudáveis. Amostras clínicas foram coletadas com três cones de papel absorvente esterilizados e transportados em 300 ml de água Milli-Q. O DNA bacteriano foi extraído pelo método de ebulição, e após centrifugação, o sobrenadante (DNA) foi utilizado nas reações de amplificação por PCR. Foram identificadas 9 (12,86%) cepas de D. pneumosintes e 18 (25,71%) T. denticola de pacientes com periodontite; 13 (18,57%) D. pneumosintes e 10 (14,28%) T. denticola, de pacientes com polpa necrótica e em pacientes saudáveis, foram isoladas 6 (8,57%) T. denticola, e nenhuma cepa de D. pneumosintes, foi observada.
A presença desses organismos como importantes agentes infecciosos nos processos periodontais vem sendo relatada na literatura. Nossos resultados sugerem que, D. pneumosintes estaria relacionada aos quadros infecciosos e provavelmente, esta bactéria não constitui parte da microbiota indígena bucal humana.
Pc119
Ação antimicrobiana in vitro de derivados da quitina sobre bactérias orais organizadas em biofilme
VIEIRA, L. B.*, TEIXEIRA, J. A., LIMA, K. C.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: lizabarreto@bol.com.br
Este estudo verificou a ação antimicrobiana de biopolímeros derivados da quitina sobre biofilmes formados a partir de cepas padrão e de um “pool” de saliva de 10 doadores. A partir da determinação da CBM dos biopolímeros, verificou-se que apenas a quitosana de alto PM e GD, alto PM e baixo GD, baixo PM e alto GD apresentaram ação antimicrobiana sobre pelo menos uma das cepas padrão. Visando testar estas substâncias, desenvolveu-se este trabalho, a partir da produção de biofilmes espalhando 20 l de um “pool” de saliva estimulada em membranas de nitrocelulose sobre placas de Petri com meio BHI ágar incubando em anaerobiose. Os biofilmes foram colocados em recipientes com 10 ml das soluções em teste com concentrações similares à sua CBM e também nas diluições de 1:2 até 1:32, e das soluções de clorexidina e água deionizada estéril, controle positivo e negativo, respectivamente, durante 5 minutos. Em seguida, levou-se cada biofilme para recipiente com 10 ml de água deionizada estéril e agitada por 1 minuto para ressuspender os microrganismos e, a partir daí, fez-se diluições até 10–5 e semeou-se em placas de Petri com meio BHI ágar por 48 horas a 37ºC em anaerobiose. Fez-se o ensaio em triplicata e a média das UFCs foi analisada mediante ANOVA e teste de Tukey para um nível de significância de 5%.
Constatou-se que as soluções (puras e diluídas até 1:16) apresentaram a mesma performance antimicrobiana da clorexidina sobre as bactérias orais organizadas em biofilmes, porém a solução de quitosana com alto PM e GD necessitou de menores concentrações para apresentar tais efeitos.
Pc120
Avaliação in vivo da eficácia antimicrobiana da solução de hipoclorito de sódio a 1% em dentes com necrose pulpar
VEZZANI, M. R. S.*, SPONCHIADO JUNIOR, E. C., FONSECA, T. S., PIETRO, R. C. L. R., CRUZ FILHO, A. M.
Divisão de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: vezzani@netsite.com.br
A eliminação de microorganismos e tecido necrótico do sistema de canais radiculares é primordial para o sucesso do tratamento endodôntico, sendo a escolha da solução irrigante de fundamental importância. Assim, o presente estudo avaliou in vivo a capacidade bactericida da solução de hipoclorito de sódio a 1% associada ao preparo mecânico. Para tal, selecionou-se dez pacientes com dentes unirradiculares e necrose pulpar. A técnica de instrumentação utilizada foi a “step back” e irrigação com 2 ml de solução de hipoclorito de sódio a 1%. As amostras coletadas antes e após o preparo químico-mecânico dos canais radiculares foram incubadas em meio BHI, em anaerobiose, a 37ºC por 24 horas O crescimento microbiano obtido foi cultivado nos meios Müeller-Hinton, ágar-sangue e Sabouraud, nas condições descritas anteriormente. Os resultados obtidos na 1ª coleta, exceto em um caso, mostraram crescimento microbiano. Após preparo químico-mecânico e retorno de 72 horas (2ª e 3ª coletas), três casos foram positivos.
Concluiu -se que o preparo químico-mecânico com hipoclorito de sódio a 1% reduziu significativamente a presença de microorganismos presentes na luz dos canais radiculares. A recolonização microbiana, observada 72 horas após a instrumentação do canal radicular, ocorreu, provavelmente, devido à presença de microorganismos nos túbulos dentinários e ramificações.
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Avaliação da ação do laser não-cirúrgico sobre a microcirculação de rãs
MACEDO SOBRINHO, J. B.*, PINHEIRO, A. L. B., CASAIS E SILVA, L. L., MACÊDO, C. R. S., SANTOS, N. R. S., NOIA, M. P., VALLADARES, C. F. P., LISBOA, L. G. C.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: macedoj@hotmail.com
A vasodilatação consta na literatura como sendo um dos efeitos do laser não-cirúrgico. O objetivo deste trabalho foi demonstrar o efeito do laser não-cirúrgico sobre a microcirculação em rã. Foram utilizadas 6 rãs, pesando entre 160 e 230 g, anestesiadas com Uretana a 20% (1,5 ml/100 g). Foi realizada nos animais uma incisão lateral do abdômen, exteriorizando uma alça do intestino delgado. A microcirculação foi visualizada com um microscópio (objetiva 4) e projetada em uma TV. Os animais foram divididos em 2 grupos: controle (3 animais); laser (3 animais), que foram irradiados com o laser diodo de 660 nm de comprimento de onda, com potência de 50 mW, densidade de energia de 4 J/cm2, distância focal de 1 cm, de forma contínua e pontual, aplicação única por 80 s. O mesentério dos dois grupos foi umedecido com duas gotas de soro fisiológico a 36,5ºC, a cada 10 min. Os experimentos foram realizados a uma temperatura ambiente de 20ºC. As mensurações do diâmetro da arteríola foram feitas diretamente na tela da TV nos tempos 80 s, 0, 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 min e calculadas as variações. Os resultados obtidos demonstram uma variação média no grupo controle de 0% (0 min); +6% (5 e 10 min); –1% (15 min); –3% (20 min) e –2% (25 e 30 min); no grupo laser, +2% (0 min); +5% (5 min); +19% (10 min); +21% (15 min); +16% (20 min) e +20% (25 e 30 min).
Conclui-se que o laser não-cirúrgico apresenta uma ação vasodilatadora sobre a microcirculação do mesentério de rãs.
Pc122
Avaliação do tipo de água consumida pela população de Bauru, SP
RAMIRES, I.*, CATTANI, L., GREC, R. H. C., MOURA, P. G., LAURIS, J. R. P., BUZALAF, M. A. R.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: ireneramires@uol.com.br
Sendo a água uma importante fonte de ingestão de flúor (F), o objetivo deste trabalho foi avaliar o tipo de água consumida pela população de Bauru, SP. A pesquisa foi realizada nos bairros, com visitas em 1.000 residências, numa amostragem estratificada, obtida por blocos, onde cada bloco correspondia a um quarteirão, e que para efeito de sorteio, foram numerados dentro das 17 regiões estabelecidas no plano diretor da cidade. Para a obtenção de informações a respeito da população e do tipo de água consumida, um questionário foi aplicado. Em cerca de 31,2% das residências de Bauru faz-se o uso de água mineral, sendo que destas residências, em 42,7% há 5 anos ou mais; em 36,7% lê-se o rótulo das embalagens; em 56,8% compra-se sempre a mesma água; em 45,8% tem-se conhecimento da presença de F na água mineral e em 55,1% da sua ação. A renda média é de R$ 1.861,50, ou seja, 48,6% maior que a dos não consumidores de água mineral. Verificou-se que, das residências onde se consome água mineral, em 26,6% vivem crianças e que em 52,4% utiliza-se esta água no preparo do leite e demais alimentos das crianças. Constatou-se ainda que 47,4% das residências de Bauru possuem algum tipo de filtro de água. A análise dos dados obtidos foi feita por meio de estatística descritiva, utilizando-se de freqüências absolutas e relativas.
Os resultados sugerem que grande parte da população de Bauru preocupa-se com a qualidade da água embora precise se informar melhor a respeito de sua composição, que deve ser controlada pela Vigilância Sanitária. (Apoio financeiro: FAPESP - proc. 02/13227-9.)
Pc123
Sazonalidade do teor de fluoreto em fontes de água de abastecimento no município de Nova Venécia, Espírito Santo
SANTOS, J. G.*, CASOTTI, C. A., GOMES FILHO, D. L., GRAÇA, T. C. A., SALIBA, N. A., SOARES, E. L.
Saúde/Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. E-mail: jguimar@uefs.br
Esta pesquisa teve o objetivo de avaliar a sazonalidade do teor de fluoreto em poços superficiais, riachos e represas existentes na Comunidade Serra de Cima - Nova Venécia - ES. Após ter sido aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa da UFF - Universidade Federal Fluminense, procedeu-se a coleta das amostras, durante 12 meses consecutivos entre os anos 2001/2002, de água de 56 fontes que abastecem 66 famílias residentes naquela localidade. Acondicionadas no início de cada mês, em recipientes plásticos hermeticamente fechados, previamente preparados com lavagem especial, etiquetados e guardados sob refrigeração. Utilizou-se como método para quantificar o teor de fluoreto na água o potenciométrico (Digmed, DM 30), associado a um eletrodo específico para fluoretos (Orion, 9406). Para análise, foram descomplexadas com TISAB ll (Orion) na proporção de 1:1. Com base nos resultados podemos afirmar que entre os meses do ano foi observada uma diferença significativa entre as medias dos teores de fluoreto (p = 0,000 - Kruskal-Wallis), não foi observada diferença significativa entre o teor de fluoreto das fontes por estações climáticas (p = 0,654 - Kruskal-Wallis). Foi realizada a correlação entre índice pluviométrico mensal da localidade e teor médio de fluoreto por meses do ano, sendo o mesmo significativo ao nível de 1% (p = 0,001 e r = –0,83, correlação de Spearman).
Concluímos que o teor de fluoreto varia de acordo com os meses do ano sendo influenciados pelo índice pluviométrico.
Pc124
Estudo da concentração de íons na saliva dos portadores da síndrome de Down
SIQUEIRA JUNIOR, W. L.*, OLIVEIRA, E., NICOLAU, J.
Centro de Pesquisa em Biologia Oral - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: wsiq@usp.br
O objetivo do estudo foi avaliar a concentração dos íons sódio, magnésio, potássio, fósforo, cálcio e zinco na saliva total de crianças portadoras da síndrome de Down. A coleta da saliva foi realizada através de estimulação com “parafilm”, sendo mensurados o fluxo e o pH salivar logo após a coleta. Os íons foram determinados por espectrometria de emissão atômica com fonte de excitação de argônio induzido, usando-se um espectrofotômetro seqüencial (Spectroflame Spectro Co.). Nenhuma diferença estatística foi encontrada com relação a concentração dos íons magnésio, fósforo, cálcio e zinco entre o grupo portador da síndrome de Down e o grupo controle (crianças normais). A concentração de sódio na saliva do grupo síndrome de Down (249,4  99,8 mg/l) foi estatisticamente maior quando comparada ao grupo controle (103,0  41 mg/l). A concentração de potássio nos portadores da síndrome de Down (293,0  94,2 mg/l) foi estatisticamente menor que a concentração no grupo controle (476  331 mg/l).
Conforme os resultados obtidos notamos que ocorreram diferenças significantes na concentração de alguns íons, sugerindo uma alteração na secreção da saliva pelas glândulas salivares, aumentando assim o risco de instalação de doenças na cavidade oral.
Pc125
Excreção urinária de flúor de crianças entre 4 e 7 anos após uso de dentifrício e verniz fluoretados
PESSAN, J. P.*, PIN, M. L. G., MARTINHON, C. C. R., SILVA, S. M. B., BUZALAF, M. A. R.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: juliano_fob@yahoo.com
Avaliou-se a excreção urinária (24 h) de flúor (F) de 20 crianças, entre 4 e 7 anos de idade, divididas em 2 grupos: G-A (9 crianças, sem cárie) e G-B (11 crianças, com história passada de cárie). Todas as crianças fizeram uso de dentifrício placebo (P) por um mês (“washout”) previamente ao uso do dentifrício fluoretado (DF). As coletas de urina foram feitas 24 h antes do uso do DF (Sorriso - 1.570 ppm F) e 24 h (G-A) ou 48 h (G-B) após. Além do DF, as crianças do G-B receberam uma aplicação (0,2 ml) de verniz fluoretado (Duraphat - 2,26% F). A análise da concentração de F na urina foi feita com o eletrodo íon-específico. A ingestão total de F pela dieta e dentifrício também foi estimada. Os dados foram analisados por ANOVA e teste t (p < 0,05). Não houve diferença significante na ingestão total de F entre os dois grupos. Os resultados da excreção urinária de F em 24 h (média  DP, g) foram: 414,40  199,83a e 467,92  252,82a para o P e DF, respectivamente (G-A) e 401,58  206,23a, 691,24  344,59b, 492,12  242,96a para P, DF + verniz fluoretado e DF, respectivamente (G-B). O uso do DF não provocou um aumento significante na excreção urinária de F quando usado isoladamente. No entanto, quando usado em conjunto com o verniz fluoretado, foi detectado um aumento transitório na excreção urinária de F, retornando aos níveis de “baseline” nas últimas 24 h de coleta de urina.
Assim, pode-se dizer que o verniz fluoretado é um meio seguro de aplicação tópica de F, mesmo em crianças que fazem uso regular de DF. (Suporte financeiro: FAPESP - 00/04303-8 e 01/00237-3.)
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Determinação da amoxicilina em amostras de saliva
BAGLIE, R. C. C.*, GROPPO, F. C., BAGLIE, S., MOTTA, R. H. L., FRANCO, G. C. N., ROSALEN, P. L.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rbaglie@uol.com.br
Um método microbiológico para dosagem de amoxicilina em amostras de saliva humana foi testado. Foram colhidas amostras de saliva de 12 voluntários sadios. Amoxicilina (Sigma) foi diluída diretamente em saliva e em água para 16; 8; 4; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25 e 0,125 g/ml. As amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm e alíquotas de 20 l foram depositadas em discos de papel, os quais foram distribuídos em ágar Müeller-Hinton inoculado com 108 ufc/ml de Streptococcus sanguis ATCC10556 (Ss), Micrococcus luteus ATCC9341 (Ml), Streptococcus mutans Ingbritt 1600 (Sm) ou Staphylococcus aureus ATCC25923 (Sa). Para o Ss e Sm o meio foi suplementado com 1,5% de sangue de carneiro. As placas foram incubadas a 37ºC/18 h em aerobiose ou microaerofilia (Ss e Sm). Os halos de inibição foram medidos e as curvas de calibração foram traçadas. Os limites de quantificação para o ensaio em água foram 1; 0,5; 1,0 e 2,0 g/ml, respectivamente para Ss, Ml, Sm e Sa. Os R2 obtidos para estes microrganismos foram 0,99; 0,95; 0,99 e 0,96, respectivamente. Da mesma forma, o erro médio observado em relação à curva foi 6,7; 16,3; 4,0 e 31,6%, respectivamente. Para a saliva, os limites de quantificação foram 0,25; 0,125; 2 e 1 g/ml, respectivamente para Ss, Ml, Sm e Sa. Os R2 obtidos para estes microrganismos foram 0,98; 0,99; 0,98 e 0,94, respectivamente. Da mesma forma, o erro médio observado em relação à curva foi 16,1; 13,7; 7,8 e 23,5%, respectivamente.
A utilização da saliva em ágar inoculado com S. sanguis ou M. luteus mostrou-se um método sensível, preciso e simples de quantificação da amoxicilina.
Pc127
Avaliação da capacidade de aspiração de três seringas anestésicas
VOLPATO, M. C.*, SHCAIRA, V. R. L., GROPPO, F. C., RANALI, J.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: volpato@fop.unicamp.br
A capacidade de aspiração durante uma anestesia pode variar em função do tipo de tubete anestésico, calibre da agulha e dispositivo de aspiração da seringa. Foi realizado um estudo cruzado com 20 voluntários para avaliar a capacidade de aspiração de 3 seringas anestésicas: aspiração automática - Duflex (AA), aspiração manual, com sistema de arpão - Sagima (AM) e “semidescartável” com aspiração manual - Safety Plus (AS). Os voluntários foram submetidos a 3 bloqueios dos nn. incisivo e mentoniano (BIM) e 2 bloqueios dos nn. alveolar inferior e lingual (BAI), do lado direito, em sessões distintas. Para cada injeção foram feitas 3 aspirações, 1 a cada terço do tubete. Os resultados foram submetidos à análise pelo teste de sinais. Resultados: aspiração positiva (%), respectivamente no 1 (1), 2 (2) e 3 (3) terços do tubete, para: BIM: AA: 0; 0; 0; AM: 10,5; 11,1; 15,7; AS: 0; 20; 15; BAI: AA: 0; 5; 15; AM: 40; 10; 40. A análise estatística revelou não haver diferença significativa entre as seringas, nas 3 aspirações para a técnica BIM. Houve diferença estatística para BAI entre AM1 e AA1 (p = 0,008), AM3 e AA1 (p = 0,008), AM1 e AA2 (0,016), AM3 e AA2 (0,016).
Conclui-se, dentro das condições deste experimento, que a seringa de aspiração manual é mais efetiva que a seringa de aspiração automática. (Apoio: SAE/UNICAMP.)
Pc128
Efeito antimicrobiano da fração hexânica e compostos isolados da Mikania glomerata sobre o biofilme dental
YATSUDA, R.*, MURATA, R. M., KOO, H., CURY, J. A., BOWEN, W. H., REHDER, V. L. G., MARQUIS, R. E., ROSALEN, P. L.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: reyatsuda@yahoo.com
Mikania glomerata (guaco) demonstrou anteriormente efeitos antibacterianos no crescimento de células planctônicas e aderência celular de estreptococos mutans (Yatsuda et al., 2001). O objetivo deste estudo foi analisar os compostos químicos farmacologicamente ativos da planta M. glomerata, quanto as suas propriedades antimicrobianas em biofilme dental. Fração hexânica e compostos químicos isolados e identificados da Mikania (ácido caurenóico, ácido cupressênico e ácido diterpênico) foram preparados na concentração de 0,8 mg/ml. Streptococcus mutans UA159 foi utilizado para elaborar os biofilmes sobre lâminas de vidro padronizadas sendo incubados por 5 dias a 37C, 10% de CO2, sendo posteriormente submetidos a tratamento com a fração e os compostos isolados da Mikania (etanol 10% - controle) nos intervalos de 0, 1, 2, 3, 4 h, segundo descrito por Ma et al., 1999. Em seguida os biofilmes foram dispersos e a suspensão cultivada em placas de TSA para contagem das unidades formadoras de colônias/ml (ufc/ml) e determinação da viabilidade bacteriana (“time kill”). Para cada teste foram feitas triplicatas e análise estatística Kruskal-Wallis. Todos os compostos isolados da Mikania foram efetivos na concentração determinada reduzindo significativamente a viabilidade (p < 0,05), sendo que os ácidos cupressênico e diterpênico foram os mais efetivos a partir de 3 h.
Desta forma, concluímos que os compostos isolados da Mikania possuem potencial antimicrobiano, atuando sobre biofilme dental em baixa concentração, demonstrando ser promissores agentes anticárie e antiplaca. (Apoio: FAPESP - 01/11809-8.)
Pc129
Alterações morfológicas e na atividade NAPDH-diaforase da glândula submandibular causadas pelo tratamento com lítio
MARTINS, R. F., MARSON, T. B., PEREZ, G. E. C.*, BEL, E. A. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE FRANCA. E-mail: gecrippa@aol.com
O lítio é um antidepressivo e seu uso crônico provoca xerostomia. Neste trabalho avaliamos as possíveis alterações causadas pelo uso crônico de carbonato de lítio sobre a morfologia e atividade NADPH-diaforase das glândulas salivares. Ratos Wistar machos divididos em 4 grupos receberam injeções diárias do veículo ou carbonato de lítio nas doses 10 ou 30 ou 60 mg/kg. A atividade motora foi avaliada no 15 dia utilizando o teste do campo aberto. Após anestesia, as glândulas foram removidas, dissecadas, fixadas, congeladas em gelo seco, seccionadas (14 m) e montadas em lâminas as quais foram coradas (H. E.) e parte submetidas à histoquímica para NADPH-diaforase. Foi observada uma redução na atividade locomotora dos ratos tratados diariamente com 30 mg/kg (30,7  3,5, n = 5) em relação ao controle (58,3  8,6, n = 5) (p < 0,05, “one way” ANOVA). Observou-se uma redução no número absoluto de ductos e no número de ductos NADPH-diaforase positivos da glândula submandibular de ratos tratados com 30 (14  0,5, n = 5) e 60 mg/kg (12  1,0, n = 4) de lítio em relação ao controle (19  1,1, n = 4) e em relação ao tratado com 10 mg/kg (19  1,3, n = 5) (p < 0,05, “one way” ANOVA).
O tratamento crônico causou redução no número de ductos e na atividade NADPH-diaforase da glândula submandibular. Tais alterações podem estar relaciondas à xerostomia observada nos tratametos crônicos com lítio. (Apoio financeiro: Universidade de Franca, FAPESP.)
Pc130
Glicemia de normoglicêmicos e diabéticos tipo 2 em tratamento odontológico sob anestesia local com e sem adrenalina
CORRÊA, E. M. C.*, AMBROSANO, G. M. B., RANALI, J., VOLPATO, M. C.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: emccorrea@ig.com.br
Situações de estresse e uso de vasoconstritores (aminas simpatomiméticas) podem alterar a glicemia. Avaliou-se neste estudo a glicemia de 10 voluntários normoglicêmicos (G1) e 20 diabéticos compensados, 10 por dieta (G2) e 10 por dieta e hipoglicemiante oral (G3), que foram submetidos a 3 sessões de estudo, basal e tratamento odontológico sob anestesia local (1 tubete) com mepivacaína a 2% com adrenalina e a 3% sem adrenalina. Foram colhidas amostras de sangue em sete tempos: jejum (T1), após desjejum (T2) e 15 (T3), 30 (T4), 60 (T5), 90 (T6) e 120 (T7) minutos após anestesia. Os resultados foram analisados utilizando ANOVA para medidas repetidas e comparados pelo teste de Tukey (p < 0,05). Não foram observadas diferenças significantes entre os grupos nas 3 sessões de estudo (p = 0,998). Quando as 3 sessões foram agrupadas, observou-se diferença entre os grupos a partir de T4 (30 minutos), com G2 apresentando glicemia intermediária entre G1 e G3. Resultados - média  desvio padrão - das 3 sessões agrupadas, respectivamente nos tempos de T1 a T7: G1: 97  6,8; 91  5,5; 110  16,8; 117  19,3; 108  17,3; 97  20,3; 99  16,3; G2: 120  14,0; 109  20,2; 135  32,9; 151  34,6; 147  44,9; 130  41,2; 124  25,9; G3: 143  27,4; 126  26,0; 163  24,4; 193  28,2; 196  39,9; 191  46,4; 181  53,2.
Conclui-se, nas condições do experimento, que o uso de mepivacaína com adrenalina não interfere na glicemia de diabéticos compensados. (Apoio: FAPESP - 99/11992-5.)
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Efeito do meloxicam e da dexametasona no processo de reparação tecidual
HUTTNER, E. A.*, PAGNONCELLI, R. M., GLOCK, L. C., MACHADO, D. C., MATTOS, R. D. S.
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: edhuttner@yahoo.com.br
O presente estudo teve como propósito avaliar a ação dos antiinflamatórios meloxicam e dexametasona no processo de reparação tecidual através da análise imuno-histoquímica. Uma hora antes da realização de uma ferida cirúrgica que incluiu derme e epiderme os ratos foram submetidos à administração intramuscular de solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9%, meloxicam 1 mg/0,1 ml e dexametasona 2 mg/0,1 ml. A análise morfométrica quantitativa dos vasos sanguíneos marcados com -SMA se deu nos dias 2, 5, 7 e 14 dias de sacrifício dos animais, através de um software para análise digital das lâminas utilizando o programa Image-Pro Plus 4.1 for Windows. Os resultados demonstraram que houve diferenças estatisticamente significativas para (p < 0,05) na densidade vascular em todos os tempos de sacrifício entre os grupos controle, meloxicam e dexametasona. Os grupos meloxicam e a dexametasona apresentaram menor número de vasos/mm2, em relação ao grupo controle, na área de reparação e, sendo que a dexametasona teve maior capacidade antiangiogênica do que o meloxicam.
Concluímos que o meloxicam 1 mg/0,1 ml e a dexametasona 2 mg/0,1 ml administrados via intramuscular 1 hora antes do procedimento cirúrgico em ratos, diminuem a presença de vasos na área de reparação tecidual.
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Relação entre o grau de ansiedade e a intensidade de dor em anestesia local e cirurgia periodontal
OLIVEIRA, P. C.*, SIQUEIRA, A. P., SHCAIRA, V. R. L., AMBROSANO, G. M. B., VOLPATO, M. C., RANALI, J.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: patcristine@yahoo.com.br
A sensação dolorosa influencia a ansiedade ao tratamento odontológico. Avaliou-se a relação entre ansiedade ao tratamento odontológico e sensação dolorosa em 15 voluntários. Duas sessões de atendimento foram realizadas: 1) anestesia local (AL1) e raspagem periodontal (RP); 2) anestesia local (AL2) e cirurgia periodontal (CP). O grau de ansiedade (GA) foi avaliado pela escala de ansiedade dental de Corah (EADC), aplicada antes das sessões e a sensibilidade dolorosa (SD) pela escala analógica visual (EAV), no fim das sessões. As escalas foram aplicadas por apenas um avaliador. Foram aplicados os testes de Wilcoxon (para GA e SD) e o de correlação de Spearman (correlação entre GA e SD). Não houve diferença significativa no GA entre as sessões (p = 0,72), sendo a maioria levemente ansiosa. Para SD foi observada diferença significativa entre procedimentos na 2ª sessão (X  SD: AL2 = 1,66  1,60; CP = 0,75  1,18; p = 0,04), mas não na 1ª sessão (X  SD: AL1 = 1,26  0,83; RP = 0,69  1,16; p = 0,08). Não houve diferença de SD entre as sessões para anestesia local (X  SD: AL1 = 1,26  0,83; AL2 = 1,66  1,60; p = 0,59) e procedimento periodontal (X  SD: RP = 0,69  1,16; CP = 0,75  1,18; p = 0,68). Não houve correlação entre GA e SD em nenhum dos procedimentos (AL1 e GA: p = 0,58; AL2 e GA: p = 0,20; RP e GA: p = 0,87; CP e GA: p = 0,43).
Conclui-se, nas condições deste experimento, que a dor sentida na anestesia local foi superior à do procedimento periodontal e que, no nível de ansiedade apresentado pelos voluntários, a expectativa de dor não influenciou o grau de ansiedade.
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Perfil dos acidentes de trabalho relacionados com lesões do terço inferior da face
GARBIN, C. A. S.*, PIZZATTO, E., GARBIN, A. J. Í., SALIBA, N. A.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: cgarbin@foa.unesp.br
O objetivo do presente estudo consiste em descrever o perfil dos acidentes de trabalho que tenham originado lesões envolvendo o terço inferior da face. Foram analisadas as Comunicações de Acidentes de Trabalho (CATs) emitidas nos anos de 2000 e 2001 no município de Araçatuba - SP. As informações pertinentes ao estudo foram transcritas em formulário específico elaborado através do programa estatístico Epi Info versão 6.04, utilizado para tabulação e análise dos dados obtidos. Todas as fases da pesquisa foram submetidas à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Processo FOA 2002/00866). Foram analisadas 772 CATs, das quais 28 correspondiam a acidentes de trabalho relacionados com lesões no terço inferior da face, representando 3,62% do total registrado. Destes, 75% classificam-se como acidentes típicos, e 25% como acidentes de trajeto. O tempo médio trabalhado até o momento do acidente foi de 4,71 horas (d.p. 2,97). A média de idade dos trabalhadores acidentados com lesão no terço inferior da face ficou em 31 anos (d.p. 9,90). Quanto ao gênero, 22 acidentes (78,57%) ocorreram em trabalhadores do sexo masculino, e 6 (21,43%) em trabalhadores do sexo feminino.
O estudo revela um percentual relativamente pequeno de acidentes de trabalho relacionados com lesões no terço inferior da face, contudo tal percentual poderá ser ainda mais reduzido através da implantação de políticas de saúde que venham a reduzir o risco e gravidade dos acidentes de trabalho.
Pc134
Avaliação postural dos acadêmicos de Odontologia/UNIVALI
KOSMANN, C.*, URIARTE NETO, M., AKHBARI, F., DUARTE, M. F. S.
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ. E-mail: cleuk@zaz.com.br
As doenças ocupacionais músculo-esqueléticas são causas de dor e desconforto, implicando por vezes na diminuição da produtividade e qualidade de vida de um grande número de cirurgiões-dentistas. Esse estudo teve como objetivo avaliar a postura estática, distúrbios posturais e desconforto, relacionando-os com o período no qual os acadêmicos se encontravam. A amostra da pesquisa foi composta de 197 (de um total de 315) alunos do Curso de Odontologia da UNIVALI, selecionados aleatoriamente do 1º ao 9º período. Para a análise dos sintomas de distúrbios posturais foram utilizados questionários e a escala de desconforto de Corlett & Manenica. Na avaliação postural estática foi usado um simetógrafo e aplicado o Protocolo de Avaliação Postural (Portland State University), sendo avaliados 37 itens de postura, em três posições: frente, perfil e costas. Os principais resultados indicaram cifose aumentada em 58,4% de alunos do 7º ao 9º período; hiperlordose lombar moderada em 49,2% dos casos; e relato de dor em 51,2% dos acadêmicos, sendo que 72,4% destes encontravam-se no 7º ao 9º período, frente a 38,2% de alunos do 1º ao 3º período.
Concluiu-se haver presença significativa de distúrbios posturais e relatos de dor por grande parte dos alunos, principalmente dos últimos períodos, sugerindo uma relação direta entre as atividades clínicas odontológicas e a sintomatologia dolorosa, que pode ser resultante da não-observância de princípios ergonômicos.
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Análise dos programas de saúde bucal no contexto da saúde do trabalhador
PIZZATTO, E.*, GARBIN, C. A. S.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: epizzatto@ig.com.br
Crescentes modificações no processo produtivo têm alterado substancialmente o perfil do trabalho e dos trabalhadores, seus determinantes de saúde-doença, seu quadro epidemiológico, assim como as práticas de saúde voltadas para os trabalhadores. Neste contexto procurou-se verificar a existência de programas de atenção em saúde bucal para os trabalhadores das indústrias do setor privado dos municípios de Araçatuba e Birigüi (SP), analisando sua estrutura clínico-organizacional, bem como as práticas assistenciais desenvolvidas pelos mesmos. Foram selecionadas, através de amostra aleatória estratificada, 48 indústrias, sendo que apenas uma recusou-se em participar, a coleta das informações deu-se por meio de questionários auto-aplicados. No que se refere aos serviços de assistência odontológica, 16 indústrias (34,04%) das 47 pesquisadas, apresentaram tal serviço, sendo que sua presença apresenta uma correlação positiva com o tamanho da indústria. As principais atividades desenvolvidas nestes serviços foram atendimento de urgência e emergência, e atividades cirúrgico-restauradoras.
A prática verificada nos serviços odontológicos industriais estudados é predominantemente curativo-restauradora, com pouca ênfase em atividades preventivas, além disso, a existência destes serviços parece estar voltada mais aos interesses dos empregados que dos trabalhadores. Todas as fases da pesquisa foram submetidas à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Processo FOA 2001/01975).
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Análise da utilização do software Adobe Photoshop no estudo e intepretação das marcas de mordidas humanas
NOGI, F. M.*, MELANI, R. F. H.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: fabionogi@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar a utilização do software Adobe Photoshop no processo de identificação das marcas de mordidas humanas, descrevendo uma proposta de seqüenciamento de procedimentos de fácil reprodutividade e que aproveita as potencialidades desse instrumento. Essas lesões estão freqüentemente presentes em crimes violentos, com maior expressividade naqueles que vitimam mulheres e crianças. A ABFO (American Board of Forensic Odontology), em 1986, instituiu parâmetros técnicos para a coleta (fotografia) das mordeduras e registro (moldagem) dos arcos dentários dos suspeitos. Esses parâmetros foram observados e incorporados na utilização desse software. Foram avaliados 10 casos de marcas de mordidas em pele humana acompanhados das respectivas fotografias e dos modelos em gesso das arcadas que provocaram as lesões. As fotografias foram escaneadas e salvas em formato compatível ao software (.jpg). Com o auxílio de ferramentas presentes no Photoshop, obteve-se o contorno das superfícies incisais e oclusais dos modelos, e procedeu-se à sobreposição dos contornos obtidos com as marcas de mordidas, para a confrontação e observação dos pontos coincidentes.
O Adobe Photoshop mostrou-se eficaz na correção de pequenas distorções angulares presentes em fotografias, como aquelas decorrentes de posicionamento inadequado da câmera no momento da tomada, desde que o registro tenha sido realizado com escalas e referências adequadas. Também foi constatado que a técnica de sobreposição é favorecida por diversos recursos disponíveis no software analisado.
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Potencial de análise forense do DNA a partir de diferentes amostras biológicas
REMUALDO, V. R.*, FASSINA, A. P., CROSATO, I. R., MARQUES, J. A. M., YOSHIDA, D. R., OLIVEIRA, R. N.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: vpaterno@terra.com.br
Na área de competência da Odontologia Legal destaca-se a identificação humana que pode ser estabelecida por diferentes técnicas antropológicas, na atualidade evidencia-se a Biologia Molecular como método auxiliar nos processos de identificação. Na casuística forense, existe a possibilidade de obter-se o DNA a partir de qualquer amostra biológica. Teoricamente uma célula é suficiente para analisar o DNA. Na prática há limitações de caráter intrínseco e extrínseco, próprios de cada material e do histórico de cada caso. Os aspectos intrínsecos se reportam à disponibilidade celular e os aspectos extrínsecos a influência do meio ambiente. Através de um estudo retrospectivo de artigos sobre DNA forense correlacionando-se com os principais componentes celulares das amostras biológicas utilizadas na prática forense (sangue, saliva, sêmen, dente, urina) a quantidade de amostra biológica necessária para extração de DNA. Encontramos que a quantidade a partir da qual é possível se extrair o DNA é de: sangue 1 ml - entre 6.000 a 8.000 leucócitos; saliva 250 ml - entre 21 a 1.500  102 células descamadas da mucosa oral, 60 a 1.625  102 leucócitos; sêmen 5 ml - 25 a 50  103 espermatozóides, < 5  103 leucócitos, células epiteliais, células germinativas imaturas; dente 250 mg (pulverizado de dentina); cabelo - 1 fio com bulbo e urina 1 ml - leucócitos e células epiteliais do trato urinário.
Potencialmente ínfimas quantidades de amostras biológicas podem fornecer material suficiente para análise forense do DNA, porém esta assertiva deverá ser confirmada em estudos experimentais futuros.
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Prevalência dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em cirurgiões-dentistas de São Luís - MA
LOPES, F. F.*, PEREIRA, F. T. F., CUTRIM, M. C. F. N., OLIVEIRA, A. E. F., ALVES, C. M. C.
Odontologia II - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. E-mail: fernanda.f.lopes@bol.com.br
Esta pesquisa se propôs a avaliar o perfil epidemiológico dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) em cirurgiões-dentistas (CDs) da cidade de São Luís - MA, investigando a influência da especialidade e do tempo de exercício profissional no aparecimento de DORT. Foram aplicados 140 questionários a 70 especialistas e 70 clínicos gerais. A distribuição foi equivalente entre as especialidades de Prótese, Ortodontia, Cirurgia, Endodontia, Odontopediatria, Periodontia e Dentística. Os dados coletados foram tabulados e analisados estatisticamente pelos testes z e do qui-quadrado. Verificou-se que 118 (84,28%) apresentaram sintomatologia dolorosa, enquanto 22 (15,72%) não informaram qualquer sintoma, sendo que 61 (43,57%) especialistas e 57 (40,71%) clínicos gerais responderam afirmativamente a presença de DORT, não havendo diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. Observou-se que a média do tempo de exercício profissional dos que não informaram DORT foi de 12,95 anos, enquanto para os que manifestaram foi de 14,34 anos, não havendo diferença significante entre os mesmos. Observou-se que a Endodontia foi a especialidade mais acometida e, ao analisar a carga horária diária de efetivo exercício profissional, a maioria trabalha 8 horas diárias e a região lombar é a mais comumente afetada.
Os cirurgiões-dentistas de São Luís apresentam uma alta freqüência de DORT, independente da formação profissional (clínicos gerais e especialistas). O tempo de exercício profissional parece não interferir no aparecimento de DORT.
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Autonomia profissional versus autonomia do paciente: casos de extrações de dentes passíveis de tratamento conservador
SOUSA, M. H.*, FRANÇA, B. H. S., RIBAS, M. O., LIMA, A. A. S., SANDRIN, R., CAMPAGNOLI, E. B., BRAGA, A. M. C., FONTANA, E. B.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: lena@mais.sul.com.br
Objetivou-se discutir a validade do documento assinado pelo paciente ou responsável, autorizando o cirurgião-dentista à extração dentária passível de tratamento conservador; discutir a autonomia do profissional e do paciente frente a essa circunstância. Foram coletados 4.973 prontuários de pacientes atendidos no Pronto-Socorro Odontológico do Hospital Universitário Cajuru da PUC-PR, Brasil, entre os meses de outubro a dezembro de 2001. Foram catalogados os números dos prontuários, idade, sexo, procedência dos pacientes e se a exodontia foi ou não realizada. No caso de ter sido realizada, analisou-se qual o dente mais extraído, o diagnóstico, a possibilidade de conservação e a existência do consentimento informado do paciente. A idade dos pacientes variou entre 8 e 80 anos, sendo a média de 33,71 anos. Houve predomínio do sexo masculino (483) sobre o feminino (419). A maioria dos pacientes era da capital (557). O dente mais extraído foi o 46. Com relação aos diagnósticos, observou-se: patologias endodônticas (705), periodontais (226) e outras (30). Neste período, foram realizadas 961 extrações dentárias, em 902 pacientes. Destes procedimentos, 748 tinham indicação para extração e 213 não tinham. Somente para estes últimos havia o consentimento informado do paciente assinado por ele.
O paciente tem autonomia para decidir o que deseja. De outro lado há a autonomia do profissional fundamentada no conhecimento da ciência. Fazer com que o paciente assine um documento consentindo a realização da extração de um dente que poderia ser salvo é um dilema para todo profissional da Odontologia. A vontade isolada do paciente não justifica esta ou aquela atuação do profissional de Saúde.
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Percepções de médicos do município de Niterói sobre saúde geral e bucal
SENNA, M. A. A.*, PIMENTEL, S., PORTELLI, H., MAIA, L. C.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: marcossenna@uol.com.br
O objetivo do presente estudo foi identificar os saberes da classe médica sobre a inter-relação entre saúde geral e bucal, suas interfaces e correlações, tendo como eixo as percepções e representações sociais destes profissionais. Para tanto, 34 médicos de Niterói/RJ responderam a um questionário contendo 8 perguntas abertas sobre saúde geral e bucal. Os dados obtidos foram avaliados quantitativamente, tomando-se por base categorias de análise e qualitativamente, a partir da avaliação das representações sociais dos sujeitos. Do total de médicos, 76% compreendem saúde como boas condições físicas e mentais. Ao serem perguntados sobre o que é uma boca saudável 35,3% afirmaram ser uma boca com boa higiene e 38,2% uma boca sem doenças. Todos os médicos consideram a saúde bucal como um fator preocupante e 94,1% cuidam da saúde bucal como cuidam da saúde geral e acreditam na existência de correlação entre saúde bucal e saúde geral. Além disto, 47,1% dos médicos relacionaram a visita constante ao dentista à existência de saúde bucal, enquanto 35,3% relacionaram uma boa higiene à boca saudável. Embora tenha havido uma grande variedade de imagens, a maioria delas tiveram caráter reducionista, desvinculado das reais necessidades de promoção de saúde da população brasileira.
A partir dos resultados podemos concluir que as percepções dos médicos sobre saúde geral e bucal sinalizam para a necessidade de uma maior interação entre profissionais da área médica e odontológica, a fim de se buscar uma interface entre estas profissões no dimensionamento da saúde e de sua promoção.
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Relação entre cobertura labial e traumatismo dental em escolares da cidade do Recife
SORIANO, E. P., CALDAS, K. U., CALDAS JUNIOR, A. F.*
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: arnaldocaldas@fop.upe.br
Esta análise é parte integrante de um estudo piloto realizado em Recife/PE, que teve como objetivo avaliar fatores de risco para o traumatismo em dentes anteriores permanentes de escolares de 12 anos de idade. No presente caso, apenas a cobertura labial foi enfocada, de forma a ser verificada ou não sua associação com o traumatismo dental. Uma amostra foi selecionada por sorteio, consistindo em 116 crianças de ambos os sexos, matriculadas em escolas públicas e particulares de Recife. Os dados foram coletados através de exames clínicos e formulários. O critério diagnóstico de Andreasen foi utilizado para a classificação do traumatismo. A cobertura labial foi categorizada como adequada ou inadequada. A análise estatística consistiu na distribuição de freqüências e obtenção de médias e de desvio padrão, e o teste de qui-quadrado foi utilizado para a verificação de associação entre as variáveis estudadas. A prevalência de traumatismos dentais foi de 23,3%. Os meninos apresentaram mais traumatismos do que as meninas, 30% e 16,1%, respectivamente (p > 0,05), contudo esta diferença não foi estatisticamente significativa. Houve diferença estatisticamente significativa entre a ocorrência de traumatismos dentais e a presença de cobertura labial inadequada (p < 0,001).
A cobertura labial inadequada apresentou-se como um importante fator de risco para a ocorrência do traumatismo dental na amostra estudada.
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Cárie precoce severa: influência de variáveis sociocomportamentais e do locus de controle
BRANDÃO, I. M. G.*, ARCIERI, R. M.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: iocesar@horizon.com.br
O objetivo deste estudo foi o de verificar a relação entre a cárie precoce severa e variáveis sociocomportamentais e o locus de controle da saúde em um grupo de crianças de 24 a 35 meses de idade de Araraquara - SP. Foram envolvidos todas as crianças de ambos os sexos, na mencionada faixa etária, matriculadas em 7 Centros Municipais de Educação e Recreação Infantil totalizando 110 crianças. Os exames foram realizados por um examinador previamente calibrado para a aplicação dos critérios propostos pela OMS (1999) para determinação da condição dentária. Um questionário cujo conteúdo incluía informações referentes à características socioeconômicas, comportamentos e atitudes relacionados à saúde bucal da criança além da escala multidimensional do locus de controle da saúde (MHLC) foi respondido pela mães. A prevalência de cárie precoce severa foi de 28,2%. Dentre as variáveis de estudo, houve associação significativa entre a escolaridade paterna (p = 0,01) e cárie precoce severa e entre menor freqüência de escovação e maior freqüência de dificuldades durante este procedimento (p = 0,01). Não houve associação significativa entre o locus de controle e a cárie precoce severa com predomínio do locus de controle interno nos grupos com e sem cárie precoce severa.
Considerando a importância da atuação nas “janelas de oportunidade” na qual enquadram gestantes e mães de crianças nos primeiros anos de vida, sugere-se a inclusão da saúde bucal nas atividades propostas como rotina e já desenvolvidas pela equipe de saúde durante o pré-natal e o primeiro ano de vida.
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Correlação entre as infrações registradas no Conselho Regional de Odontologia - SP e possíveis penalidades – 1999-2002
MARQUES, J. A. M.*, CROSATO, I. R., FERRARI, M. A. M. C., FASSINA, A. P., MELANI, R. F.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: marques_jam@hotmail.com
O Código de Ética Odontológica (CEO) é um instrumento regulador e disciplinador da classe odontológica, estabelecendo normas e condutas que devem ser observadas pelos cirurgiões-dentistas, evitando, assim questionamentos administrativos e eventualmente jurídicos. No entanto, a expressiva quantidade de processos instaurados sugere desconhecimento dos profissionais às diretrizes éticas estabelecidas. Neste estudo, foram analisadas informações relativas a 1.251 infrações, no período compreendido entre janeiro de 1990 a setembro de 2002, registradas pela Comissão de Ética Odontológica do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (CRO-SP), correlacionando os tipos de infrações com as possíveis penalidades. Foi observado que 90,73% dos casos se referem à comunicação, uso de panfletagem, placas e propagandas inadequadas em geral. Os 9,27% restantes envolvem, entre outras denúncias, desentendimentos na relação profissional/paciente, erros técnicos, exercício ilegal da profissão e acobertamento.
A maioria dos casos de infração se enquadrou nos artigos 29, 30 e 31 da Seção I do Capítulo XIII do Código de Ética Odontológica enquanto que os casos apresentados em menor número, além de processos éticos podem resultar em processos de âmbito cível e penal.
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Aspectos epidemiológicos de doenças e acidentes ocupacionais em cirurgiões-dentistas
GARBIN, A. J. Í.*, PRESTA, A. A., GARBIN, C. A. S., MOIMAZ, S. A. S.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: agarbin@foa.unesp.br
O objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de doenças e acidentes ocupacionais em cirurgiões-dentistas da cidade de Araçatuba, SP. Os dados foram coletados por questionários auto-administrados respondidos por 76 cirurgiões-dentistas. O tamanho da amostra foi calculado para estimativa de proporção, com base no estudo piloto. Os resultados demonstram que 88,2% dos cirurgiões-dentistas sentem ou sentiram dor relacionada ao exercício profissional, sendo mais freqüentes as dores nas costas, pescoço e ombros, estando relacionados à causa da dor: postura de trabalho inadequada, realização de movimentos repetitivos e vida sedentária. Além de dores musculares (74,6%), estes profissionais relatam ainda defeitos de postura (44,8%) e problemas circulatórios (13.4%). O afastamento do trabalho devido à doença ocupacional foi citado por 15,5% dos cirurgiões-dentistas. A ocorrência de acidentes foi referida por 34,2% dos participantes do estudo, principalmente devido à perfuração por instrumento cortante, durante o atendimento ao paciente. A atitude pós-acidente mais freqüente foi a lavagem e desinfecção da ferida, não houve citação de realização de testes de sorologia para doenças infecto-contagiosas ou a terapia anti-retroviral.
Conclui-se que a prática da Odontologia expõe os profissionais a riscos ocupacionais e que há necessidade de conscientização dos cirurgiões-dentistas para a adoção de atitudes preventivas referentes às doenças ocupacionais e à conduta adequada em caso de acidentes. (Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOA-UNESP 2001/01714.)
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Percepção dos alunos do curso de Odontologia da FOA-UNESP da Disciplina de Odontologia Preventiva e Social
MOIMAZ, S. A. S.*, CASOTTI, C. A., SALIBA, N. A., ARCIERI, R. M., GARBIN, C. A. S.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: sasaliba@foa.unesp.br
O curso de Odontologia é ministrado em todo o território nacional, seguindo as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação. Já no início da formação acadêmica os alunos desses cursos são capazes de construir uma imagem da área de estudo de algumas disciplinas como da Prótese, Periodontia, Odontopediatria, dentre outras. Foi objetivo do presente trabalho, conhecer a percepção previamente formada da disciplina de Odontologia Preventiva e Social dos alunos que concluíram o 2º ano do curso de Odontologia da FOA-UNESP, sem contudo, terem cursado a referida disciplina. No primeiro dia de aula, aplicou-se um questionário a 125 alunos regularmente matriculados nos anos de 2001 e 2002, constituído por uma pergunta aberta. Os dados foram categorizados e analisados por meio do seu conteúdo. Os resultados demonstraram que os alunos percebem como sendo objetivo da área, a integração do profissional com a sociedade 23,2%; bem como a responsabilidade por estudos de métodos preventivos 34,4% e a prestação de serviços assistenciais a populações carentes 28,8%. 
Conclui-se que na acepção dos mesmos, o campo de ação da Odontologia Preventiva e Social restringe as ações de cunho assistencial em populações carentes e apenas prevenção. A noção dos acadêmicos sobre a área é bastante restrita. Há necessidade do fortalecimento de ações interdisciplinares como auxílio do processo de unificação do conhecimento, para que a formação seja adequada ao exercício profissional.
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Avaliação da resistência adesiva de um ionômero de vidro à dentina decídua, desgastada com diferentes tipos de brocas
SHINTOME, L. K.*, NICOLÓ, R., NAGAYASSU, M. P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: lushintome@ig.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a resistência adesiva, ao cisalhamento, de um cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Vitremer - 3M) à dentina de dentes decíduos, desgastadas pelo uso de brocas carbide ou diamantada. Foram selecionados 24 molares, clinicamente hígidos, que sofreram esfoliação fisiológica e foram divididos aleatoriamente em 2 grupos (n = 12). No grupo G1, a superfície palatina dos dentes foi desgastada por uma broca carbide nº H21L.314.014 (Komet) até a exposição de uma área mínima de 2 mm de dentina, em seguida o Vitremer foi aplicado de acordo com as recomendações do fabricante, formando um cilindro com 2 mm de diâmetro e 2 mm de altura. No grupo G2, foi realizado o mesmo procedimento que no grupo 1, porém o desgaste da superfície dentinária foi realizado com uma ponta diamantada nº 836KR.314.014 (Komet). As amostras foram armazenadas em água destilada, a 37ºC por 24 h, em seguida, foram submetidas ao teste mecânico de cisalhamento em uma máquina universal de ensaio. Os dados obtidos, expressos em MPa, quando submetidos ao teste t (Student) de amostras independentes,  = 5% e indicaram que no G1 (média = 6,33; DP = 1,90) não diferiu estatisticamente do G2 (média = 7,01; DP = 1,98).
Conclui-se que o desgaste da superfície dentinária, com diferentes instrumentos cortantes rotatórios não interferiu na resistência adesiva do Vitremer à dentina. (Apoio: CAPES.)
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Material obturador em Odontopediatria – estudo histopatológico
BARROSO, D. S.*, NELSON FILHO, P., SILVA, L. A. B., LEONARDO, M. R.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: barrosodaniela@hotmail.com
Tendo em vista que não há consenso na literatura quanto ao melhor material para a obturação de canais radiculares de dentes decíduos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta dos tecidos apicais e periapicais de dentes de cães, submetidos à biopulpectomia, biomecânica e obturação com diferentes materiais. Foram utilizadas 28 raízes de pré-molares, divididas em 3 grupos: Grupo I - obturação com pasta Calen espessada com óxido de zinco; Grupo II - obturação com cimento de óxido de zinco e eugenol; e Grupo III - preenchimento com soro fisiológico esterilizado (controle). Após 30 dias, os animais foram mortos e as peças submetidas ao processamento histológico. Os resultados histopatológicos foram submetidos à análise estatística (teste de Mann-Whitney). No Grupo I havia ausência de infiltrado inflamatório em 50% dos casos, sendo o mesmo de grau suave nas demais. O ligamento periodontal era predominantemente normal, com ausência de reabsorção dos tecidos mineralizados, à semelhança do Grupo III (controle). No Grupo II foi observada alteração da região periapical em todas as raízes, com presença de reabsorção cementária em 50% das mesmas. O ligamento periodontal encontrava-se moderadamente ampliado, na maior parte dos casos, com edema generalizado e infiltrado inflamatório predominantemente moderado e com reabsorção óssea em 37,5% dos espécimes.
De acordo com os resultados obtidos, a pasta Calen espessada com óxido de zinco foi o material que melhor se comportou, podendo ser indicada para a obturação de canais radiculares de dentes decíduos, após biopulpectomia. (Apoio: CAPES.)
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Capacidade seladora de materiais obturadores de canais radiculares de dentes decíduos
BEZERRIL, D. D. L.*, TANOMARU FILHO, M., NELSON FILHO, P., TANOMARU, J. M. G., LEONARDO, M. R., SILVA, L. A. B.
Clínica Infantil e Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: daysebezerril@hotmail.com
O tratamento endodôntico de dentes decíduos tem sido preconizado, sendo estudados materiais e técnicas para o tratamento de canais radiculares de dentes decíduos. O presente trabalho avaliou o selamento apical em canais radiculares preenchidos com duas pastas após preparo bimecânico empregando duas técnicas – manual ou rotatória. Foram utilizados 60 canais radiculares de caninos humanos extraídos, obtidos em banco de dentes, divididos em 4 grupos experimentais de 14 dentes: Grupos I e II - técnica manual escalonada e Grupos III e IV - técnica de instrumentação rotatória com Sistema K3 Endo. Em seguida, os canais radiculares foram preenchidos com pasta Guedes-Pinto (Grupos I e III) ou pasta à base de hidróxido de hidróxido de cálcio (Calen) acrescida de óxido de zinco (Grupos II e IV). Dois dentes foram usados como controle: Grupo V: canal radicular sem preenchimento e 2 foram totalmente impermeabilizados. Após a obturação os dentes foram imersos em corante Rodamina B a 0,2% por 48 horas em ambiente com vácuo. Decorrido este período os dentes foram seccionados longitudinalmente. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística demonstrando que a técnica de preparo biomecânico não influênciou a capacidade seladora. Quanto ao material obturador, a pasta Calen espessada com óxido de zinco promoveu melhor selamento quando comparada à pasta Guedes-Pinto (p < 0,05).
Conclui-se que as técnicas de preparo não exerceram influência na capacidade seladora das pastas, sendo que a pasta Calen com óxido de zinco proporcionou melhor selamento.
Pc149
Estudo do desenvolvimento de dentes permanentes humanos, por meio de análise radiográfica
SILVÉRIO, M. B.*, CASTILHO, C., PEREIRA, J. V., KANANN, D. D. M., SILVA-SOUSA, Y. T. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: masilverio@apcd.org.br
O conhecimento sobre o desenvolvimento dental é de suma importância para o cirurgião-dentista por ser um excelente indicador das atividades fisiológicas do indivíduo, auxiliar no diagnóstico precoce de possíveis alterações sistêmicas além de ser fundamental no planejamento de algumas condutas clínicas. O objetivo deste trabalho foi estudar, por meio da análise de radiografias panorâmicas, o desenvolvimento de dentes permanentes humanos em crianças residentes na região de Ribeirão Preto. Para tal estudo foram utilizadas 252 radiografias panorâmicas de crianças com idade entre 3 e 12 anos arquivadas. Foram analisados os seguintes dentes permanentes: primeiros pré-molares inferiores, primeiros molares inferiores e incisivos centrais superiores, de ambos os lados, segundo o método de Nolla (1960), por um único observador. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística.
Pode-se concluir que não houve diferença estatística significante no desenvolvimento dental entre os lados direito e esquerdo. Em relação ao sexo observamos que para a maioria dos dentes, nas diferentes faixas etárias, não houve diferença estatística significante, porém, quando esta ocorreu foi com precocidade para o sexo feminino. Pudemos, assim traçar um padrão de desenvolvimento dental que reflete o perfil das crianças residentes na região de Ribeirão Preto.
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Avaliação da espessura do assoalho da câmara pulpar em molares decíduos
FERNANDES, D. S. C.*, FARACO JUNIOR, I. M., KRAMER, P. F., TOVO, M.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: danicasarin@hotmail.com
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a espessura do assoalho da câmara pulpar de molares decíduos com presença ou ausência de lesões inflamatórias inter-radiculares e em diferentes faixas etárias. Foram empregados 150 primeiros e segundos molares decíduos superiores e inferiores seccionados acima da junção cemento/esmalte. As mensurações foram realizadas por meio de um equipamento composto de um comparador eletrônico e dois apalpadores, em cinco pontos do assoalho da câmara pulpar, obtendo-se a espessura média da referida área. Para a análise estatística, foram empregados os testes de análise de variância múltipla, comparações múltiplas de Tukey e o coeficiente de variação. Os valores obtidos em dentes com presença e ausência de lesão foram de 1,277 mm e 1,707 mm respectivamente, sendo esta diferença estatisticamente significativa. Quanto às alterações na espessura do assoalho da câmara pulpar conforme a faixa etária, houve uma tendência dos molares de pacientes com maior idade apresentarem menores dimensões, entretanto esta diferença não foi estatisticamente significativa.
Com base nos resultados do presente trabalho, parece pertinente considerar na prática clínica que a delgada espessura do assoalho da câmara pulpar de molares decíduos pode diminuir de maneira significativa na presença de lesões inflamatórias inter-radiculares e não é influenciada de maneira significativa pela variável idade da criança.
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Liberação de flúor de um selante e seus efeitos no esmalte adjacente e na placa bacteriana – avaliação in situ
FRANCCI, C.*, CURY, J., MAYER, M. P.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: francci@uol.com.br
Objetivou-se avaliar in situ os efeitos do flúor de um selante (Climpro, 3M) no esmalte e na placa bacteriana, comparado a um selante sem flúor (Concise LC White, 3M). 8 voluntários usaram por 28 dias aparelhos removíveis com 4 superfícies oclusais seladas. Cada um usou um aparelho removível por 14 dias com um dos selantes e, após um intervalo de 7 dias, usou outro aparelho com o outro selante por mais 14 dias. A placa dental sobre o Climpro apresentou mais flúor (21,5  20,4) (mgF/g  DP), comparada ao Concise (4,9  2,0). Para a avaliação do flúor no esmalte adjacente, duas superficies oclusais foram usadas para a “biópsia de flúor”. Embora a concentração de flúor no esmalte adjacente ao Climpro fosse maior (3.346,7  870,8) (mgF/g  DP) do que ao Concise (2.853,2  1.398,9), tais diferenças não foram significativas. As outras duas superfícies oclusais de cada aparelho foram usadas para o teste de microdureza. As indentações foram feitas a 0, 100 e 200 mm do selante e a 10, 20, 30, 50, 70, 90 e 110 mm da camada externa do esmalte. ANOVA “split-splot” foi aplicada e as médias comparadas pelo teste de Bonferroni (5%). O esmalte adjacente ao Climpro apresentou maior dureza (302,89  8,72) (KHN  EP), comparado ao Concise (280,35  8,72). Os fatores distância do selante e profundidade da camada de esmalte externa e suas interações mostraram diferenças significativas.
Conclusão: embora a concentração de flúor no esmalte não mostrou diferenças significativas, a maior concentração na placa dental e a maior microdureza do esmalte adjacente sugerem o uso de selante com flúor.
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Avaliação radiográfica da evolução da cárie oculta em molares permanentes de escolares de Pernambuco
SOUSA, S. A.*, ROSENBLATT, A.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: simonealvess@hotmail.com
O presente trabalho de pesquisa teve como propósito avaliar a evolução radiográfica da cárie oculta em molares permanentes de escolares da cidade de Camaragibe - Pernambuco. Para tanto, 134 molares permanentes de 79 adolescentes, com 13 a 15 anos de idade, portadores de cárie oculta, foram examinados. A partir de tomadas radiográficas, pela técnica interproximal, as medidas de contorno das imagens radiolúcidas, encontradas em dentina nos molares permanentes portadores de cárie oculta, foram comparadas às encontradas nas radiografias dos mesmos elementos dentários do estudo supracitado, através da técnica convencional e do programa de imagens digitalizadas Image Tool, a partir da digitalização das radiografias. A observação das radiografias, pelos dois métodos, forneceu informações sobre a presença e a dimensão da evolução radiográfica da lesão de cárie oculta, após o intervalo de um ano. Foi constatada, pela observação convencional, a presença de evolução das imagens radiolúcidas em dentina em 16 molares (11,9%), enquanto 118 molares (88,1%) não apresentaram alteração na imagem radiográfica da lesão de cárie oculta. O programa Image Tool, por sua vez, apresentou aumento da área radiolúcida em todos os casos estudados. Foram observadas associações entre as variações nas imagens e as variáveis CPO-S e idade. O maior percentual de adolescentes que apresentou evolução da cárie oculta teve variação de CPO-S maior que um.
A evolução da cárie oculta, segundo a análise visual das imagens radiográficas, foi estatisticamente significante.
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Remineralização de lesões cariosas incipientes após utilização de dois veículos fluoretados: um estudo in vivo
BARREIRA, A. K.*, PEROTTA, M., MAIA, L. C., LUIZ, R. R., VIANNA, R. B. C.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: alicekelly@yahoo.com
Objetivou-se comparar a efetividade do tratamento com verniz fluoretado 2,26% - Duraphat (VF) e gel fluoretado neutro 2% - NaF (GF) na remineralização de lesões cariosas incipientes (LI) em superfícies lisas de esmalte. Foi realizado um estudo duplo-cego, em 11 crianças na clínica de Odontopediatria de uma instituição pública de ensino superior. Foram selecionados pares de LI ativas em superfície lisa de dentes homólogos contralaterais. As LI foram classificadas quanto a textura (TS), luminosidade (LM), dimensões (DM). Uma LI ativa de cada par foi aleatoriamente alocada no grupo VF (n = 30) e outra no grupo GF (n = 30). Foram realizadas cinco aplicações, uma por semana, de VF ou GF, sob isolamento relativo, após escovação supervisionada com dentifrício não fluoretado. Ao final do tratamento, todas as LI foram reavaliadas e as diferenças obtidas entre o exame final e o inicial foram analisadas estatisticamente através do 2 de McNemar. Verificou-se remineralização total em 48 (71,6%) das LI, sendo 24 (80%) do GF e 19 (63,3%) do VF (p > 0,05). Quanto à TS, 24 (80%) do GF e 21 (70%) do VF melhoraram suas características originais (p > 0,05). Tal mudança também ocorreu em relação à LM em 27 (90%) do GF e 21 (70%) do VF (p < 0,05). No GF 21 (70%) das LI diminuíram suas dimensões, enquanto no VF apenas 14 (46,6%) (p > 0,05).
Pode-se concluir que os dois veículos fluoretados se comportaram de maneira semelhante quanto à remineralização de lesões cariosas incipientes, havendo ligeira superioridade do gel neutro em relação ao verniz fluoretado. (Aprovação nº 072/02 - CEP/NESC-UFRJ.)
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Avaliação da fluxômetria laser Doppler como método de diagnóstico da vitalidade pulpar em incisivos decíduos
WANDERLEY, M. T.*, NOGUEIRA, G. E. C., RODRIGUES, C. R. M. D.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: marciatw@usp.br
Avaliou-se a vitalidade pulpar de dentes decíduos através da fluxometria laser Doppler (FLD) utilizando dois parâmetros: valor do fluxo (F) de cada dente em unidades arbitrárias (UA) e variação percentual (V%) do F entre pares de dentes do mesmo paciente. Analisou-se em 31 crianças (3,3 a 6,3 anos) os fluxos sangüíneos de incisivos superiores decíduos vitalizados (VIT) e desvitalizados (DES) (tratados endodonticamente) através do fluxômetro laser Doppler da Moor Instruments, FlowLab (Axminster, UK), 780 nm, 15 kHz, sonda MP13 na vestibular, a 4 mm da gengiva. Compararam-se os F dos incisivos centrais DES (10 dentes) com os incisivos centrais/laterais VIT (21). Valores de V% obtidos entre os dois incisivos centrais DES e incisivos centrais homólogos/laterais VIT (14 pares) foram comparados com os dos incisivos centrais VIT e seus homólogos/laterais VIT (17). Os valores de F (UA) variaram de 0,4-3,4 UA nos incisivos centrais DES e de 5,1-18,1 UA nos incisivos centrais/laterais VIT. A V% foi de 5,7-54,9% entre incisivos centrais DES com incisivos centrais/laterais VIT e 67,1-100% entre incisivos centrais VIT com incisivos centrais/laterais VIT. Obtiveram-se valores de corte de 5,1 UA e 67,1% (valores menores indicam dentes DES), com 100% de sensibilidade e especificidade. A acurácia dos dois testes, estimada pelas áreas (A) sob suas curvas ROC foi considerada excelente. Em UA A > 0,995 e em V% A > 0,998, p < 0,0001 para ambos.
A FLD foi eficaz como teste de vitalidade pulpar em decíduos tanto usando o valor de um dente isoladamente, como a comparação de um par de dentes do mesmo paciente. (Apoio: FAPESP, processo nº 00/14817-9.)
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Avaliação da microdureza Knoop de três resinas compostas comparada com a microdureza do esmalte de molares decíduos
CANDIDO, L. A.*, ABDO, R. C. C., OLIVEIRA, T. M.
Ortodontia, Saúde Coletiva e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: lilianiaires@bol.com.br
O objetivo deste trabalho foi determinar, in vitro, a microdureza de três resinas compostas indicadas para restaurações através da técnica indireta (Solidex/Shofu Inc., Artglass/Heraeus Kulzer, GmbH, Filtek Z250/3M/ESPE) e comparar com a microdureza do esmalte de molares decíduos hígidos. Um segundo objetivo desse trabalho foi comparar a microdureza da resina Solidex em função de dois tipos de unidade fotopolimerizadora. A microdureza superficial do esmalte e das resinas compostas foi determinada utilizando um penetrador Knoop. Pela análise dos resultados, o esmalte dental de molares decíduos apresentou maiores valores médios de microdureza. A resina composta Filtek Z250, apresentou maior microdureza comparada as outras resinas estudadas. A resina composta Solidex, apresentou maior microdureza fotopolimerizada na unidade Solidilite/Shofu Inc. comparada à mesma resina fotopolimerizada na unidade Visiulux 2/3M. Os resultados permitem concluir que nenhuma resina possui maior microdureza que o esmalte dental.
Conclusões: 1- O esmalte de molares decíduos possui maior dureza comparada às resinas compostas estudadas. 2- Entre as resinas, a Filtek Z250 é a que apresenta maior microdureza. 3- A unidade de polimerização Solidilite foi mais efetiva na fotopolimerização da resina composta Solidex, proporcionando maior dureza comparada à unidade de polimerização Visiulux 2 para o mesmo material.
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Exame clínico versus radiográfico no diagnóstico e decisões de tratamento de cáries proximais em dentes decíduos
ALVES, A. C.*, GUIMARÃES, P. V., EUCLIDES, M. C., AGUIAR, M. N., MARQUES, P. B., COSTA, H. S., SARMENTO, V.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. E-mail: acastroalves@hotmail.com
Este estudo comparou a acurácia do método convencional radiográfico interproximal (“bitewing”) com o exame clínico visual usando separação prévia, para diagnosticar lesões de cáries proximais e indicar tratamento invasivo em dentes decíduos. 231 superfícies proximais foram examinadas para lesões de cárie em 63 crianças na faixa etária de 5-10 anos. Para o exame clínico utilizou-se espelho, isolamento relativo e luz artificial. Os índices foram: 1. superfície saudável; 2. mancha branca; 3. cavidade. O filme Ektaspeed (0,6 s) foi utilizado com posicionador, sendo as radiografias processadas automaticamente e analisadas usando negatoscópio e lupa. O diagnóstico foi determinado avaliando a presença de uma área radiolúcida em dentina, esmalte ou nenhuma radiolucência. O método de validação na determinação do status da superfície proximal foi o exame clínico após separação prévia. Dois examinadores decidiram a validação do diagnóstico de cárie e a indicação do tratamento invasivo. O escore clínico 2 e a presença de radiolucência em dentina foram consideradas para o tratamento invasivo. A sensibilidade e especificidade foram 0,63 e 0,72 no diagnóstico da lesão, com valores preditivos positivos e negativos de 91% e 29%, respectivamente. Nas decisões de tratamento, a sensibilidade e especificidade foram de 0,73 e 0,70; com valor preditivo positivo de 19% e valor preditivo negativo de 96%.
O método radiográfico foi limitado no diagnóstico da lesão incipiente, não devendo ser usado como método único nas decisões de tratamento invasivo das lesões de cáries proximais.
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Conhecimento sobre saúde bucal de bebês entre gestantes de programas pré-natais - João Pessoa (PB)
LIMA, M. G. G. C.*, SAMPAIO, F. C., SIQUEIRA, M. F. G., VASCONCELOS, L. C. S., SOUTO, G. S. S.
Clínica e Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: laurylene@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento das gestantes sobre a saúde bucal dos bebês e analisar as informações que são transmitidas pelos profissionais nos programas de assistência pré-natal. A amostra constituiu-se de 100 gestantes em três instituições públicas da cidade de João Pessoa (PB). Os dados foram coletados através de entrevista pessoal realizada por um único pesquisador previamente calibrado. O questionário foi elaborado contendo três partes: identificação, informações do programa pré-natal para as gestantes e conhecimentos relativos à saúde bucal do seu bebê. Os dados obtidos foram coletados, armazenados e analisados com a utilização do programa estatístico SPSS (v.10). Das entrevistadas 42% eram primigestas, 61% estava entre 21 e 30 anos, 28% eram adolescentes; 25% eram analfabetas, 55% tinham o 1º grau e 20% o 2º grau. Apenas 36% foram orientadas sobre a consulta odontológica durante o pré-natal, 43% receberam alguma orientação sobre a saúde bucal do bebê e 24% tinham conhecimento sobre a formação dentária intra-uterina. Com relação ao período ideal para iniciar a higienização da boca do bebê, 46% elegeram o aparecimento do 1º dente, 38% a erupção de todos os dentes e 16% não souberam responder.
As orientações dos programas de assistência pré-natal na cidade de João Pessoa enfatizam a saúde geral da criança, sem contemplar a saúde bucal do bebê. Há necessidade de haver maior entrosamento entre ginecologistas/obstetras e os odontólogos para orientações de saúde bucal nestes programas.
Pc158
Efetividade de substâncias químicas auxiliares na desinfecção e limpeza de canais radiculares de dentes decíduos
BARCELOS, R.*, PRIMO, L., SIQUEIRA, J. F., MAGALHÃES, F., UZEDA, M.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: robertabps@bol.com.br
Avaliou-se, in vitro, a efetividade de 4 seqüências de substâncias químicas auxiliares, quanto à desinfecção e limpeza das paredes dos canais radiculares de dentes decíduos. Após esterilização, 35 elementos, provenientes de banco de dentes, foram inoculados com Enterococcus faecalis (ATCC 29212) e, após incubação, divididos em 5 grupos que receberam instrumentação e irrigação: GC - solução salina (controle), G1 - tergentol-furacin, Endo-PTC e líquido de Dakin; G2 - mesma seqüência de G1 modificada pela lavagem final com ácido cítrico a 10% e líquido de Dakin; G3 - hipoclorito de sódio (NaOCl) a 1% e lavagem final com ácido cítrico a 10% e NaOCl a 1,0% e G4 - NaOCl a 1,0%. Amostras bacteriológicas dos canais foram obtidas antes e após o preparo químico-mecânico, semeadas em meio ágar Mitis Salivarius e incubadas após diluição seriada. Em seguida, realizou-se a contagem de unidades formadoras de colônias crescidas no meio. Duas amostras de cada grupo foram selecionadas aleatoriamente e preparadas para visualização ao microscópio eletrônico de varredura. Todas as seqüências reduziram significantemente a população bacteriana dos canais, entretanto apenas em G3 e G4 a redução relativa foi estatisticamente superior ao GC (p < 0,05). Entre os grupos experimentais não houve diferença estatística significante (p > 0,05). Apenas G3 apresentou adequada remoção da “smear layer” e detritos.
Conclui-se que a combinação entre hipoclorito de sódio a l% e ácido cítrico a 10% foi a mais efetiva quanto à desinfecção e limpeza dos canais radiculares. (Programa de Mestrado em Odontopediatria - UFRJ.)
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A posição da língula da mandíbula como referência para técnicas de anestesia do nervo alveolar inferior em crianças
KANNO, C. M.*, OLIVEIRA, J. A., CANNON, M., CARVALHO, A. A. F.
Ciências Básicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: cmkanno@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi estudar radiograficamente a posição da língula da mandíbula (LM), com a finalidade de fornecer subsídios para técnicas de anestesia do nervo alveolar inferior em crianças. Foram analisadas 160 radiografias panorâmicas de crianças de 7 a 10 anos, de ambos os sexos. Foram traçadas três linhas paralelas à linha das órbitas e que tangenciavam o gônio, o ponto mais inferior da incisura da mandíbula e o mais superior da LM. O plano oclusal foi traçado a partir dos ápices das cúspides dos dentes posteriores inferiores. Foi obtida a distância absoluta da LM ao plano oclusal e as distâncias percentuais da LM aos bordos do ramo da mandíbula. A distância entre a LM e o plano oclusal teve um aumento estatisticamente significante apenas no grupo masculino a partir dos 9 anos (p < 0,05). A posição relativa da LM manteve-se constante, tanto em altura quanto em largura, em todos os grupos analisados. Nos grupos de 7 anos, a LM foi observada acima do plano oclusal em 70,6% das meninas e em 55,5% dos meninos. Esta percentagem atingiu 85% de todas as crianças aos 10 anos. 
Conclusões: a) a posição relativa da LM é mantida tanto no sentido vertical quanto no horizontal do ramo da mandíbula; b) a técnica convencional para anestesia do nervo alveolar inferior deve ser realizada pelo menos a 6 mm acima do plano oclusal em crianças de 7 a 8 anos de idade; c) para crianças de 9 a 10 anos de idade deve ser indicado um valor de 10 mm; d) a LM deve ser considerada uma referência mais confiável para estudos futuros sobre técnicas de anestesia do nervo alveolar inferior.
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Estudo retrospectivo sobre a ocorrência de hipodontia em pacientes submetidos a tratamento ortodôntico em Brasília - DF
FONSECA, J. A. C., GOMES, R. R., CARACAS, H., PAULA, L. M., ACEVEDO, A. C.*
Odontologia - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. E-mail: acevpoppe@uol.com.br
A hipodontia é uma das mais freqüentes anomalias de desenvolvimento dentário humano e pode ser definida como a ausência congênita de um ou poucos dentes, decíduos ou permanentes, podendo ocorrer de forma isolada ou associada a síndromes. Dados referentes à freqüência desta anomalia em Brasília são ausentes. Os objetivos do presente estudo são: estudar retrospectivamente a ocorrência desta anomalia em pacientes submetidos a tratamento ortodôntico em Brasília, determinar quais os dentes permanentes mais freqüentemente ausentes, exceto terceiros molares, e registrar se há associação com outras anomalias dentárias ou síndromes nessa amostra. Foram utilizados os registros clínicos de 1.102 pacientes submetidos a tratamento ortodôntico em Brasília - DF de 1998 a 2000 com idades de 10 a 15 anos em 17 consultórios. Foram analisados os modelos de estudo, radiografias panorâmicas e os resultados foram submetidos a análise estatística. Dos 1.102 pacientes, foram encontrados 62 casos de hipodontia (5,62%). Os dentes ausentes mais freqüentes foram os incisivos laterais superiores e segundos pré-molares inferiores. A microdontia foi associada a hipodontia em 6 casos (9,67%). Diastema foi observado em 35,5% dos pacientes com hipodontia; 20,9% apresentavam apinhamento; 14,5% erupção ectópica e 9,67% mordida cruzada. Em nenhum registro clínico houve associação com algum tipo de síndrome.
O presente estudo mostrou que hipodontia teve ocorrência de 5,62% na amostra estudada, concordando com dados já relatados em outras populações.
Pc161
Ausência de genotoxicidade de medicamentos endodônticos em células de mamíferos: um estudo in vitro
ANZAI, A.*, RIBEIRO, D. A., LIMA, P. L. A., BAZO, A. P., ASSIS, G. F., SALVADORI, D. M. F., MARQUES, M. E. A.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: deanzai@hotmail.com
Diversos medicamentos endodônticos têm sido freqüentemente utilizados em contato direto com tecidos pulpares e periapicais. Assim, a investigação de efeitos patobiológicos, especialmente a genotoxicidade destes medicamentos em células de mamíferos torna-se importante, para garantir a segurança de sua utilização na clínica odontológica. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial genotóxico do formocresol (Formocresol, Biodinâmica, Paraná) e do paramonoclorofenol (Paramonoclorofenol, SS White, Rio de Janeiro), medicamentos utilizados como curativo intracanal em procedimentos endodônticos, in vitro, sobre células de mamíferos (células de linfoma murino, linhagem 5178Y), pelo teste do cometa. Todos os dados foram submetidos à análise estatística pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Os resultados mostraram que ambos os medicamentos, formocresol e paramonoclorofenol, não apresentaram diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05), uma vez comparados ao controle negativo, nos parâmetros do teste do cometa adotados no presente estudo: médias do momento da cauda, comprimento da cauda e intensidade de DNA na cauda dos cometas.
Baseado nos resultados obtidos, concluímos que tais medicamentos não ocasionaram danos no DNA, sendo que as células de mamíferos se mostram como um modelo adequado para a investigação de substâncias com provável potencial genotóxico, rotineiramente em contato com a população em geral. (Apoio: CNPq/FAPESP/TOXICAN.)
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Correlação do índice de biofilme e do sangramento gengival com a experiência de cárie em crianças doentes
RAMOS, M. E. B.*, SANTOS, M. V. D.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: elizar@brfree.com.br
A quantidade e a qualidade do biofilme, assim como, o índice de sangramento gengival, são fatores que podem influenciar a instalação da doença cárie. Com objetivo de avaliar a correlação destes dois fatores de risco com a experiência de cárie de crianças sistemicamente comprometidas, foi realizado um estudo cuja amostra constou de 70 crianças com doenças crônicas. A coleta de dados foi realizada sempre pela mesma examinadora, sendo em consultório odontológico e os registros de saúde geral foram obtidos através do prontuário do hospital. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados foram analisados através do programa Epi Info 6.04, utilizando o teste de Kruskal-Wallis. A média de biofilme encontrada em crianças com experiência de cárie foi de 1,02 ( 0,58) e sem experiência de cárie foi de 0,55 ( 0,67) não apresentado diferença estatisticamente significante (p = 0,10). Em relação ao índice de sangramento gengival o processo inverteu-se, foi observada diferença estatisticamente significante (p = 0,008), sendo a média das crianças com cárie de 0,49 ( 0,35) e sem cárie de 0,09 ( 0,14).
Pôde-se concluir que apesar do índice de biofilme não apresentar correlação com o índice de cárie, o que pode significar que estas crianças escovaram bem os dentes, somente antes desta consulta, o índice de sangramento gengival nos revela uma correlação destes fatores com a cárie, o que possivelmente pode influenciar na condição geral de saúde destas crianças.
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Estudo prospectivo da cárie dental em lactentes – acompanhamento após 3 anos
SCAVUZZI, A. I. F.*, OLIVEIRA, V. G., FERREIRA, E. A., SANTOS, S. P. D., CALDAS JÚNIOR, A. F.
Saúde - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. E-mail: anaisabel@unime.com.br
Nesta pesquisa, foi realizado um estudo longitudinal prospectivo da cárie dentária, no período de 1998 a 2001, numa amostra de crianças com idade inicial de 12 a 30 meses, em Feira de Santana - BA, cuja água de abastecimento é fluoretada, sendo analisados potenciais fatores clínicos de risco para o incremento de cárie dental após três anos. Todas as crianças faziam parte de um programa público de puericultura. Todas as mães/responsáveis das 217 crianças que participaram do exame inicial foram contactadas, tendo retornado 186 crianças após um ano e 136 após 3 anos. Nos três momentos foram realizados exames bucais para detecção de cárie dental (índice ceos), placa visível (PV), mancha branca (MB) e presença de molares. A análise estatística foi feita mediante distribuição de freqüências, obtenção de médias e desvio padrão, análise bivariada e multivariada com regressão logística, obtenção do risco relativo e intervalos de confiança a 95%. A prevalência de cárie dental após 3 anos foi de 40,4%, cerca de sete vezes maior do que a encontrada no exame inicial e três vezes maior que a prevalência após 1 ano, bem como, 39,7% apresentou incremento de cárie após 3 anos de estudo. Os fatores associados ao incremento de cárie dental após 3 anos, para p < 0,05, foram a experiência de cárie anterior e a presença de MB e PV nas superfícies vestibulares dos incisivos superiores. Não se encontrou associação com a presença de molares.
Os fatores clínicos de risco identificados neste trabalho são importantes indicadores do incremento da cárie em crianças de tenra idade.
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Prevalência da mordida aberta anterior e sua etiologia
PISSULIN, C. N. A., NEVES, C. S.*, NEVES NETO, J. R., NEVES, C. D. T. T., TORRES-NEVES, C. D. T., FABIAN-BARBOSA, D. O., MEIRA DOLFINI, M. I.
Fisiologia e Anatomia - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA. E-mail: cicineves@hotmail.com
A proposta deste estudo foi avaliar a prevalência da mordida aberta anterior numa determinada população de escolares e relacionar com possíveis fatores etiológicos. Os dados observados neste trabalho originaram da avaliação de 1.509 crianças do sexo feminino e sexo masculino, nas faixas etárias de 4 a 5 anos e 8 a 12 anos, compondo uma amostra aleatória das redes escolares estaduais e particulares, e creches municipais, nas cidades de Presidente Prudente e Pirapozinho - SP. O trabalho foi realizado em duas etapas: 1) exame de oclusão, onde foi observado a presença ou não da mordida aberta anterior (MAA), e 2) um questionário preenchido pelos pais, para investigação dos fatores etiológicos desta maloclusão. Nos resultados obtidos do exame de oclusão foram encontrados 15,91% de casos de MAA, sendo a faixa etária de 4 a 5 anos, estatisticamente, a de maior prevalência, e para o sexo masculino. Através do questionário observamos que o fator determinante da MAA é dado principalmente por paciente com hábitos de sucção (77%), problemas respiratórios (10%), e hábitos de sucção/problema respiratório (13%).
Concluímos que a MAA na faixa etária de 4 a 5 anos é a de maior prevalência e para o sexo masculino. Os fatores etiológicos de maior prevalência na MAA são os hábitos de sucção e problemas respiratórios.
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Estudo da ocorrência de neoplasias benignas e malignas em Odontopediatria
MODESTO, L. M. M.*, ARAÚJO, V. C., SANTOS, E. M.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO. E-mail: lidiamodesto@uol.com.br
O conhecimento das principais entidades patológicas que ocorrem em Odontopediatria é de fundamental importância no diagnóstico das mesmas. O propósito deste trabalho é avaliar a incidência de neoplasias benignas e malignas na faixa etária odontopediátrica (0 a 12 anos) durante o período de 10 anos. Foram analisados 1.143 exames histopatológicos do Departamento Cirúrgico da Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP, de lesões em pacientes na faixa etária de 0 a 12 anos no período de 1985 a 1995, das quais foram estudados a freqüência de cada tipo de neoplasia, assim como, raça, sexo, localização e características histológicas de cada entidade. Os dados foram tratados com programa estatístico Epi Info versão 6.1. Destas lesões 84 eram casos de neoplasias benignas, que foram representadas com 34 casos de papiloma (40,5%), 9 de fibroma (10,7%), 11 casos de hemangioma (13,1%), 7 casos de linfangioma (8,3%), 2 casos de nevo (2,4%), 10 casos de fibroblastoma (11,9%), 5 casos de histiocitose X (6 %), 2 casos de osteoblastoma (2,4%), e 1 caso de neuroblastoma (1,2%). Das neopladias malignas presentes (11 casos), 3 casos eram de rabdomiossarcoma (27,3%), 7 de linfoma tipo Burkitt (63,3%), e 1 caso de fibro-histiocitoma maligno (9,1%).
Os resultados nos permitiram concluir que há maior ocorrência de neoplasias benignas na faixa etária estudada, e que ocorre perfil definido das características destas lesões na faixa etária estudada.
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Dentes natais: estudo clínico e histológico
FAUSTINO, N. J. C.*, GALASSI, M. A. S., SANTOS-PINTO, L., RAMALHO, L. T. O.
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS. E-mail: nciuffi@terra.com.br
Considera-se os dentes natais, eventos importantes e com necessidade de tratamento na clínica de Odontopediatria. O propósito do presente trabalho foi investigar os aspectos clínicos associados a análise histomorfológica de 4 dentes natais. Em todos os casos foi encontrado associado a esta alteração: cistos de erupção e posição superficial do elemento dentário acima do rebordo alveolar, sem nenhuma implantação óssea, o que nos levou a indicar a extração destes elementos, mesmo se tratando da série normal da dentição decídua. Todos os casos foram realizados em ambiente hospitalar com acompanhamento de um médico anestesista. As preparações histológicas mostram a completa formação dentinária na coroa, estando a dentina bem estruturada, canalicular e recoberta por matriz orgânica de esmalte. Na porção cervical ocorreu uma alteração com o surgimento de dentina osteóide associada a uma grande dobra da alça cervical. O tecido conjuntivo pulpar também estava alterado neste local com riqueza de odontoblastos cuja morfologia e volume celular encontram-se alterados e ausência de disposição em paliçada. A matriz de esmalte encontrava-se com atraso de mineralização, porém apresenta-se filamentosa e prismática, situações normais para o esmalte. Esta matriz encontra-se recoberta pelas células do epitélio reduzido do órgão dentário, e, o LAD é nítido, bem estruturado e normal na sua morfologia.
Assim sendo os achados clínicos e morfológicos confirmam o diagnóstico dos dentes natais, e, sugerem sempre o seu tratamento, sejam eles conservadores ou cirúrgicos.
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Prevalência de Candida spp. em crianças com cárie precoce na infância, antes e após o tratamento dental
GOUVÊA, M. E. B.*, RONTANI, R. M. P., GONÇALVES, R. B., HÖFLING, J. F.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: magdabaglioni@yahoo.com
O presente estudo teve por objetivo determinar a prevalência de Candida spp., a espécie predominante e o padrão da colonização na cavidade bucal de crianças com cárie precoce na infância e livres de cárie, relacionando aos aspectos clínicos (índice ceos e presença de lesões de cárie nos incisivos e/ou molares), além de investigar o efeito do tratamento dental sobre a prevalência desses microrganismos. Foram avaliadas inicialmente 32 crianças livres de cárie (grupo GH) e 32 crianças com cárie precoce na infância (grupo GC). Foram coletadas amostras da mucosa jugal, dorso da língua, palato duro, biofilme dental e saliva de todas as crianças para determinação da contagem de UFC/ml e identificação das espécies de Candida, através dos testes de produção do tubo germinativo, produção de clamidósporos, termotolerância, crescimento em meio CHROMagar Candida, fermentação e assimilação de carboidratos. Houve prevalência de Candida spp. em 71,87% das crianças do grupo GC, comparada a 6,25% das crianças do grupo GH. Crianças do grupo GC com índice ceos elevado (> 10) e presença de lesões de cárie nos incisivos e molares apresentaram valores acima de 400 ufc/ml de Candida spp. A espécie predominante em ambos os grupos foi C. albicans, seguida por C. tropicalis, com maior prevalência no biofilme dental de crianças do grupo GC e no dorso da língua de crianças do grupo GH. Houve redução significativa de 1,36 104 ufc/ml para 6,13  103 ufc/ml no grupo GC após o tratamento dental.
O tratamento dental restaurador diminui a contagem de UFC/ml de Candida spp. na cavidade bucal de crianças com cárie precoce na infância, porém não elimina completamente esses microrganismos.
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Prevalência de bruxismo excêntrico noturno infantil e variáveis associadas ao seu desenvolvimento
LANZA, C. R. M.*, LIMA, L. F., PEREIRA, A. C.
Odontopediatria e Ortodontia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: celialanza@terra.com.br
Este estudo determinou a prevalência de bruxismo excêntrico noturno infantil e sua possível correlação com o tipo de comportamento da criança, tipo de dentição, alterações sistêmicas e presença de outros hábitos bucais perniciosos. Oitenta e uma crianças, com idade entre 3 e 10 anos, atendidas na Clínica de Odontologia Infantil da FO/PUC-MG participaram do trabalho. Os dados foram coletados mediante questionário aplicado aos pais e avaliação clínica das facetas de desgaste características do hábito e analisados estatisticamente através dos testes qui-quadrado, Fisher e teste t de Student. Os resultados mostraram prevalência de bruxismo em 27,2% das crianças examinadas, havendo associação com onicofagia em 31,8%, hábito de morder objetos em 50%, alergias em 55,4%, cefaléias em 27,2% e dores de ouvido ou garganta em 36,3%. 54,5% eram crianças agitadas e 68,1% encontravam-se em fase de dentadura mista. Os valores não foram estatisticamente significativos, quando comparados com o grupo de crianças não-bruxômanas.
Concluiu-se que houve alta freqüência das variáveis estudadas no grupo de crianças bruxômanas mas não houve diferença estisticamente significativa com o grupo não-bruxômano.
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Reparo radiográfico periapical após instrumentação rotatória associada ou não a curativo hidróxido de cálcio/clorexidina
ROSSI, A.*, SILVA, L. A. B., LEONARDO, M. R., ROSSI, M. A.
Clínica Infantil, Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: andiaraderossi@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar radiograficamente a reparação de lesões periapicais crônicas, experimentalmente induzidas, após a instrumentação dos canais radiculares por meio do sistema rotatório com limas GT de NiTi e por meio da instrumentação manual com limas do tipo K, associada ou não ao curativo de demora com pasta a base de hidróxido de cálcio/clorexidina a 1%. Foram utilizados os pré-molares de 5 cães, totalizando 82 raízes, divididas em 4 grupos. Os grupos 1 e 2 foram instrumentados pelo sistema manual e os grupos 3 e 4 pelo sistema rotatório. Apenas nos grupos 2 e 4 foi aplicado o curativo de demora, durante 14 dias. Todos os canais radiculares foram obturados com cones de guta-percha e cimento AH Plus, pela técnica da condensação lateral ativa. Radiografias periapicais padronizadas foram tomadas no início do tratamento e após 30, 75 e 120 dias da obturação. As imagens radiográficas foram digitalizadas e o software Image J foi utilizado para mensuração da área inicial e final das lesões. O percentual de redução da área da lesão foi calculado e realizou-se a ANOVA e teste de Tukey. Após 30 e 75 dias não houve diferença significativa na redução da lesão entre os 4 grupos. No entanto, após 120 dias os grupos 2 e 4 apresentaram diferença significativa (p < 0,05) em relação aos grupos 1 e 3.
Pôde-se concluir que após 120 dias todos os grupos apresentaram reparação radiográfica das lesões periapicais. Porém, com emprego do curativo de demora a reparação foi 52,92% melhor, independente da técnica de instrumentação utilizada. (Apoio financeiro: FAPESP - 01/0732-9.)
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Associação entre a prevalência de cárie em incisivos superiores e o desenvolvimento de cárie em molares decíduos
ARDENGHI, T. M.*, RODRIGUES, C. R. M. D., BÖNECKER, M.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: thma@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a possibilidade de crianças com lesões de cárie na região anterior da maxila apresentarem lesões de cárie na região de molares. Foi selecionada uma amostra de 227 crianças de 1 a 59 meses de idade que possuíam no mínimo duas lesões de cárie em incisivos superiores. Os dados foram coletados em levantamento epidemiológico realizado em Diadema - SP, durante a Campanha Nacional de Multivacinação Infantil de 2002, de acordo com os critérios recomendados pela OMS (2000), utilizando-se o índice ceo-s. A amostra foi dividida em quatro faixas etárias (12 a 23; 24 a 35; 36 a 47; 48 a 59 meses). A associação entre as prevalências de lesões de cárie na região anterior e na região de molares foi comparada através do teste qui-quadrado (2). Os resultados demonstraram que a partir dos 24 meses de idade, a presença de lesões de cárie na região de incisivos superiores apresentou uma associação significante com a prevalência de lesões de cárie em molares (p < 0,05), sendo que esta tendência foi mais relevante com o aumento da idade (p < 0,05). 
Conclui-se que crianças com acometimento de cárie precoce em incisivos superiores apresentam uma tendência de desenvolvimento de lesões de cárie na região posterior, sendo necessário a implementação de medidas preventivas nestas crianças.
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Análise termogravimétrica de resinas odontológicas
RAZABONI, A. M.*, PANZERI, H., PANZERI, F. C., VINHA, D., ROCHA, L. A., FAUSTINO, N. J. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: anarazaboni@aol.com
As proporções de matéria orgânica e inorgânica assim como a maneira pela qual a resina odontológica é polimerizada, pode em muito influenciar as características finais do material. Vinha e Panzeri estabeleceram que a análise térmica é uma técnica eficiente para determinar a composição e estrutura de resinas dentárias. O objetivo desse trabalho é estudar a influência do tipo de luz (halógena e LED) nas características finais das resinas compostas Z100, Z250, Charisma e Durafil, utilizando análise gravimétrica (TGA), análise diferencial (DTA) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). As amostras com 6 mm de diâmetro foram analisadas no Thermal Analyst 500 - TA Instruments SDTQ 600 com velocidade de aquecimento de 10ºC/min, de 25º a 500ºC. Como resultado obteve-se perda de massa em todas as resinas, acompanhadas ou não de mudanças na estrutura. Durafil apresentou duas perdas de massa de 25º a 280ºC e 300º a 500ºC, com mudança de fase e cristalinidade (fusão da sílica); Charisma (25º a 150º e 200º a 500ºC) e Z100 tiveram mudanças mais pronunciadas com luz halógena, em função de maior liberação de calor sendo portanto a LED a mais indicada. Z250 foi a mais estável termicamente, não apresentado mudança de fase e estrutural. Sua perda de massa foi de 21%, entre 25 e 500ºC, atribuída a perda dos constituintes orgânicos. O tipo de lâmpada não alterou a estrutura final desse material.
Em face da metodologia empregada conclui-se que dependendo do tipo de resina utilizada a fonte de polimerização pode influenciar na estrutura final do material.
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Influência do fator de configuração sobre a tensão de contração em um compósito quimicamente ativado
WITZEL, M. F.*, BRAGA, R. R., BALLESTER, R. Y.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: pwitzel@usp.br
O fator de configuração, ou fator C (razão entre área aderida e área livre do compósito) está relacionado à tensão resultante da contração de polimerização (Feilzer et al., 1987). O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do fator C sobre a tensão desenvolvida por um compósito quimicamente ativado (Adaptic, Dentsply). Cilindros de vidro com 5 mm de diâmetro foram fixados nas garras da máquina de ensaios (Instron 5565). As superfícies de colagem foram submetidas a jateamento com alumina, aplicação de silano e adesivo (ScotchBond MP, 3M/ESPE) fotoativado por 30 s. Diferentes fatores de configuração foram obtidos variando-se a altura do espécime: 5 mm (C = 0,5), 2,5 mm (C = 1), 1,3 mm (C = 2), 0,8 mm (C = 3) e 0,6 mm (C = 4). Um extensômetro foi acoplado aos bastões de vidro para manter a altura do espécime constante. O valor máximo de tensão após 30 min foi anotado para cada corpo-de-prova (n = 3). Os dados foram analisados através de ANOVA/teste de Tukey (p = 0,05) e análise de regressão. Foi detectada diferença significativa entre os grupos (p < 0,05). A média obtida com fator C = 0,5 (3,2  0,8 MPa) foi semelhante às dos fatores C = 1 (3,2  0,4 MPa), C = 2 (3,9  0,1 MPa) e C = 3 (4,4  0,3 MPa). Porém, as médias dos grupos C = 0,5 e C = 1 foram estatisticamente menores do que a média da condição C = 4 (4,7  0,5 MPa). Houve relação linear entre tensão e fator C (r2 = 0,96). O melhor ajuste entre tensão e altura foi obtido através da regressão logarítmica (r2 = 0,89).
Pode-se concluir que a variação do fator C através da variação da altura do espécime resultou em aumentos proporcionais nos valores de tensão.
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Metodologia para a quantificação do remanescente adesivo no esmalte após a descolagem de bráquetes ortodônticos
SILVA, F. R.*, NEVES, A. A., PEREIRA, L. C.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: fabiana@metalmat.ufrj.br
O objetivo do trabalho é apresentar uma técnica de análise de imagens para avaliação quantitativa do remanescente adesivo após a descolagem de bráquetes retidos com diferentes compósitos e compará-la com a semiquantitativa convencional (IRA 0%, < 50%, > 50%, 100% remanescente). Vinte incisivos bovinos sofreram profilaxia, lavagem, secagem e condicionamento (ácido fosfórico 37%) sendo divididos aleatoriamente em 2 grupos: G1 (Concise Ortodôntico - 3M) e G2 (TPH - Dentsply). Os corpos-de-prova foram submetidos ao cisalhamento em máquina de ensaios universal (Instron) e imagens digitais foram obtidas das superfícies de fratura (lupa estereoscópica Nikon-SMZ-645) sendo atribuídos os escores IRA a cada imagem. Após a conversão das mesmas em tons de cinza, o contraste foi melhorado com operações no histograma (Photoshop), a calibração da imagem quanto ao aumento foi realizada e a área de interesse (AOI) foi demarcada e quantificada em mm2 (ImagePro). A distribuição do IRA em G1 e G2 foi respectivamente: 0 - 20%, 8,3%; 1 - 50%, 50% 2 - 10%, 25%; 3 - 20%, 16,7% e com análise de imagens: 0 - 20%, 0%; 1 - 50%, 58,3%; 2 - 30%, 41,7%; 3 - 0%, 0%. A média de remanescente para G1 e G2 foi 4,48 mm2 ( 5,25) e 5,93 mm2 ( 4,72) respectivamente. A quantificação do IRA causou diferença principalmente nos escores mais extremos. Não houve diferença estatística significativa entre as áreas de remanescentes (p > 0,05; teste t) entre os grupos.
O uso de análise de imagens para quantificação do adesivo retido após a descolagem possibilita uma precisão superior na avaliação do desempenho dos materiais quando comparado ao IRA.
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Influência da temperatura de sinterização sobre a rugosidade superficial de três porcelanas odontológicas
SIMAMOTO JÚNIOR, P. C.*, FERNANDES NETO, A. J., NEVES, F. D. D., PANZERI, H., PRADO, R. A., PRADO, M. M. S.
Oclusão, Prótese Fixa e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: psimamoto@alunos.ufu.br
O objetivo do presente trabalho foi verificar a influência da variação da temperatura de sinterização na rugosidade superficial em três marcas sistemas de porcelana odontológica. Noventa amostras de porcelana dos sistemas Vita VMK-68, IPS Classic e Willians foram empregados a três diferentes temperaturas de sinterização: temperatura recomendada pelos fabricantes (R); temperatura 20C acima (+20) e 20C abaixo da recomendada (–20). Para a observação da rugosidade superficial dos corpos-de-prova das porcelanas foi utilizado um rugosímetro digital (Prazis - RUG 03), realizando seis leituras em cada espécime. Considerando as comparações entre as médias de rugosidade medidas nos três níveis de temperatura a que foram submetidas os três sistemas de porcelana, a rugosidade com a temperatura –20C foi significativamente mais elevada do que a verificada com a temperatura recomendada e a +20C e que a rugosidade obtida com a temperatura recomendada foi também significativamente mais elevada do que a obtida ao nível de temperatura recomendada +20C. Isto indica que a temperatura +20C foi a que se associou com menor índice de rugosidade, independentemente do tipo de porcelana.
Pequenas variações na temperatura de sinterização das porcelanas odontológicas resultam em diferentes graus de rugosidade superficial. Os profissionais envolvidos na confecção das restaurações que utilizam porcelanas feldspáticas devem, periodicamente, aferir a temperatura dos fornos utilizados na sinterização, a fim de evitar alterações indesejáveis na sua lisura superficial.
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Avaliação da adaptação cervical de coroas cerâmicas livres de metal antes e após cimentação
BORGES, G. A.*, CORRER SOBRINHO, L., SINHORETI, M. A. C., CONSANI, S., GOES, M. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE UBERABA. E-mail: gil.ab@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o desajuste cervical antes e após a fixação de coroas Cergogold e In Ceram em preparos sobre dentes bovinos, com 2 cimentos. Trinta coroas com 8,0 mm de diâmetro por 8,5 mm de altura foram confeccionadas para cada tipo de cerâmica. Após, as coroas foram adaptadas sobre os preparos com carga de 9 kgf por 1 minuto e a discrepância marginal foi medida com microscópio de mensuração (STM). Em seguida, as coroas foram removidas e 15 amostras de cada tipo de cerâmica foram cimentadas sobre os dentes com cimentos resinoso (Variolink II) e 15 com ionômero de vidro (Vitremer) e novamente a discrepância marginal foi medida. Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%) e indicaram que os sistemas cerâmicos In Ceram e Cergogold fixados com o Variolink II apresentaram desajuste cervical após a cimentação (121 m e 104 m) estatisticamente superiores ao desajuste cervical antes da cimentação (81 m e 69 m). Nas coroas fixadas com o Vitremer, o desajuste cervical após a cimentação (111 m e 95 m) foi estatisticamente superior ao desajuste antes da cimentação (81 m e 69 m). Nenhuma diferença estatística foi observada entre o sistema In Ceram e Cergogold após a cimentação com o Vitremer (111 m e 95 m) e o Variolink II (121 m e 104 m).
O desajuste cervical após a cimentação foi superior ao antes da cimentação. Nenhuma diferença foi observada entre os dois sistemas cerâmicos após a cimentação, com os dois cimentos.
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Resistência flexural de um compósito em função do tempo de confinamento durante a Tg
SANTOS, G. B. D.*, MUENCH, A., RODRIGUES FILHO, L. E., MONTE-ALTO, R. V., GUIMARÃES, J. G. A., VASCONCELLOS, A. B., SILVA, E. M.
Dentística - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: glaucobotelho@hotmail.com
Os compósitos, quando em Tg, apresentam aumento da mobilidade das macromoléculas, possibilitando aumento no grau de conversão polimérica. Por outro lado, esse aquecimento pode alterar as dimensões do compósito e degradar a matriz resinosa. O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência flexural de um compósito (Fill Magic/Vigodent) em função do tempo de confinamento durante a Tg. Os espécimes foram obtidos com auxílio de uma matriz metálica (10 mm x 2 mm x 1 mm), sendo o compósito inserido em bloco único e fotoativado por 40 s a 600 mW/cm2. Em seguida, quatro grupos foram formados: um controle (Grupo A) e os demais embutidos em revestimento (Cristobalite/Polidental) para prevenir alterações dimensionais, sendo posteriormente aquecidos a 150C por 20 min (Grupo B), 30 min (Grupo C) e 60 min (Grupo D). As amostras foram então armazenadas em água destilada a 37C por 24 horas, após as quais foram submetidas ao teste de resistência flexural na máquina de ensaios Kratos com velocidade de 0,5 mm/min. As médias (MPa) obtidas após os ensaios foram: A = 89,4; B = 139; C = 152 e D = 134. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (5%).
Pode-se concluir que o compósito sofreu aumento estatisticamente significante dos valores de resistência flexural quando aquecido a 150C sob confinamento, porém não houve diferença entre os intervalos de tempo observados neste estudo.
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Avaliação da evolação de H2(g) e caracterização por difração de raios X e pela análise térmica de siliconas de adição
RASO, E. M. G.*, MOTA, J. M. L. F., SINISTERRA, R. D., JANSEN, W. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: elieteraso@uol.com.br
Os fabricantes recomendam tempo mínimo antes do vazamento de moldes obtidos com siliconas de reação por adição de acordo com a evolação de H2(g). Este estudo visou avaliar, em função do tempo, a evolação ou não de H2(g), o comportamento térmico (análise térmica TG/DTG) e a estrutura (difração de raios X) de 3 siliconas: President (PRE), Elite (ELI) e Addflow (ADD), na consistência leve, hidrofílicas e mistura automática. Todas foram analisadas antes e após presa, bem como seus resíduos de aquecimento até 600C, em 4 tempos: T0: imediatamente após, T1: 30 minutos, T2: 1 hora e T3: 2 horas. As curvas TG/DTG foram registradas numa termobalança Shimadzu-TA 50, amostras de 4-8 mg. Para a difração utilizou-se um difratômero Rigaku Geigerflex na faixa angular de 4 a 6 de 2. A evolação de H2(g) foi avaliada qualitativamente observando-se discos de silicona imersos em água destilada nos 4 tempos após a presa. As curvas TG/DTG mostraram maior estabilidade térmica para ADD, em função do tempo, e maior resíduo de PRE em T3, sugerindo menor perda de voláteis. Os difratogramas apresentaram uma mistura de domínios amorfos e cristalinos, picos de SiO2 (quartzo) para ADD e ELI e SiO2 (cristobalita) para PRE, que mostrou maior amorficidade, sugerindo maior hidrofilia. Observou-se evolação de H2(g) em todos os materiais, com diferentes padrões, sendo menor para PRE em todos os intervalos de tempo.
Conclui-se que ADD estaria mais indicada para os casos de vazamento retardado, e que PRE teria vazamento mais fácil que ADD e ELI, e poderia ser feito em todos os intervalos de tempo deste estudo.
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Resistência ao cisalhamento da união entre revestimentos estéticos e Ni-Cr utilizando dois condicionadores de metal
ADABO, G. L.*, ALMILHATTI, H. J., PEREZ, F., SEGALLA, J. C. M., GIAMPAOLO, E. T.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: adabo@foar.unesp.br
O estudo avaliou o efeito de dois condicionadores de metal na resistência da união de materiais utilizados como revestimento estético de próteses fixas a uma liga de Ni-Cr (Vera Bond II). Foram construídas 20 estruturas metálicas circulares, polidas metalograficamente com lixas seqüenciais (80, 320, 600 e 1200), jateadas com alumina (100 m) por 10 segundos a uma distância de 20 mm e divididas em 2 grupos iguais. Grupo 1: as superfícies de união foram condicionadas com o Metal Photo Primer e, no Grupo 2, com o material Agente de União (EPO, São Carlos, Brasil) e polimerizado no aparelho Ultrasystem contendo lâmpada de vapor metálico (EPO, São Carlos, Brasil) por 4 minutos. As resinas (opaco e dentina Solidex) foram aplicadas de acordo com as instruções dos fabricantes. Os corpos-de-prova foram armazenados em água destilada a 37C por 24 horas e submetidos aos ensaios mecânicos de cisalhamento com velocidade de 0,5 mm/min após a ciclagem térmica (250 ciclos alternados a 4C e 55C, com tempo de 15 segundos em cada banho). Os tipos de falhas foram avaliados por lupa estereoscópica com aumento de 40 vezes e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste t de Student (p < 0,001%) e mostraram que a força de união para o Grupo 2 (11,7 MPa) foi superior ao Grupo 1 (7,6 MPa). A análise das superfícies fraturadas indicou que as falhas foram predominantemente mistas para o Grupo 2 e adesivas para o Grupo 1.
Concluiu-se que o material Agente de União (EPO) propiciou resistência de união maior que a do grupo Metal Photo Primer.
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Influência dos adesivos na resistência a tração de elastômeros em moldeiras de resina
DUARTE, E. L.*, ZANI, I. M., ZANETTI, A. L., FELTRIN, P. P.
Prótese - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. E-mail: emersonduarte@melim.com.br
Através deste estudo, avaliou-se a influência da presença de adesivo, em moldeiras de resina acrílica, utilizando diferentes materiais de moldagem: poliéter, polissulfeto, silicone de condensação e dois silicones de adição. Foi desenvolvida uma moldeira de resina acrílica autopolimerizável e uma rede para tração dos elastômeros. O adesivo foi aplicado sobre as moldeiras e aguardava-se sua secagem por 5 min e 15 min para cada material testado. Um grupo de cada material não recebia o adesivo, servindo assim como controle. Foi preparado para cada grupo 8 corpos-de-prova fornecendo um total de 120 amostras. Após completa polimerização dos elastômeros os corpos-de-prova (moldeira-adesivo-rede-elastômero) foram submetidos à tração na máquina de testes universal Emic DL 500, com célula de 20 N de precisão. Aos resultados foi aplicado o tratamento estatístico por meio de análise de variância (ANOVA 2) e as comparações individuais pelo teste de Tukey (HSD).
A utilização do adesivo nas moldeiras de resina acrílica, quando comparado ao controle, aumenta a força de união do material de moldagem a moldeira, quando esta é submetida a força de tração. Os silicones de adição testados, Elite Regular e Extrude Ligth Body, apresentaram as melhores médias de resistência a tração.O aumento do tempo de espera de secagem do adesivo para aplicação do material de impressão na moldeira, estatisticamente apresentou melhora na união da interface do material de moldagem a moldeira.
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Influência do método de ativação na resistência flexural de um cimento resinoso de dupla polimerização
REBELATTO, C.*, PRATES, L. H. M., FREITAS, S. F. T.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: cassiusrebelatto@hotmail.com
O propósito deste estudo foi avaliar a resistência flexural de um cimento resinoso dual (RelyX - 3M) submetido a diferentes métodos de ativação. Os métodos avaliados foram: 1 - ativação química e física por luz halógena; 2 - ativação química e física por LED; e 3 - ativação apenas química. Para tanto, foram confeccionados 48 corpos-de-prova assim distribuídos: Grupo I: ativação química e fotoativação com o LED Ultrablue (DMC); Grupo II: ativação química e fotoativação com o LED LEDemetron 1 (Demetron - Kerr); Grupo III: ativação química e fotoativação com o aparelho de luz halógena (XL2500 - 3M); Grupo IV: apenas ativação química. A confecção dos corpos-de-prova seguiu as normas da ISO 4049 assim como os testes de resistência flexural que foram realizados em uma máquina de ensaios Instron 4444. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as comparações individuais realizadas pelo teste de Bonferroni (5%) sendo que os valores médios obtidos foram: Grupo I: 120,88 (DP: 22,68); Grupo II: 130,50 (DP: 13,66); Grupo III: 118,10 (DP: 22,68); Grupo IV: 86,56 (DP: 10,33). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos submetidos à fotoativação. A ativação apenas química, por outro lado, proporcionou resistência estatisticamente inferior às dos grupos submetidos à fotoativação. 
Conclui-se que o tipo de fonte de luz (halógena ou LED) não influenciou na resistência flexural do cimento resinoso avaliado. Ficou demonstrado também que a omissão da fotoativação do cimento resinoso dual proporciona uma diminuição da sua resistência flexural. 
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Citotoxicidade de resinas acrílicas para bases de próteses – influência de dois tratamentos térmicos
JORGE, J. H.*, GIAMPAOLO, E. T., CARLOS, I. Z., PAVARINA, A. C., VERGANI, C. E., MACHADO, A. L., CAMPANHA, N. H.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: janainahj@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos de tratamentos térmicos na citotoxicidade de três resinas acrílicas utilizando os testes de incorporação de 3H-timidina e MTT. Os materiais avaliados foram Lucitone 550, QC 20 e Acron MC. Amostras foram confeccionadas, armazenadas em água destilada por 48 h e divididas em três grupos: com tratamento em microondas por 3 min a 500 W, com tratamento em banho de água à 55ºC por 60 min e sem tratamento térmico. Extratos foram preparados em meio de cultura Eagle por 24 h. Para a realização dos testes, células L 929 foram propagadas em uma placa com 96 orifícios e incubada em estufa por 24 h. Após este período, foram colocados 50 ml de meio de cultura novo e 50 ml do extrato e a placa foi incubada por mais 24 h. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), com p < 0,05. Além disso, os materiais foram classificados em não-citotóxico (inibição menor do que 25%), discretamente citotóxico (inibição entre 25% e 50%), moderadamente citotóxico (inibição entre 50% e 75%) e intensamente citotóxico (inibição maior do que 75%) em relação ao grupo controle. Os resultados mostraram que no teste de incorporação 3H-timidina, os materiais foram classificados como discretamente citotóxicos e no MTT, como não-citotóxicos. Os tratamentos térmicos não influenciaram na citotoxicidade dos materiais avaliados.
Assim, concluiu-se que esses tratamentos, após 48 horas de armazenamento das amostras em água, não reduziram a citotoxicidade das resinas acrílicas. (Apoio financeiro: FAPESP - #01/14004-0.)
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Translocação bacteriana em dentina após o uso do tetrafluoreto de titânio (TiF4) – estudo in vitro
OLIVEIRA-SANTOS, M. E.*, GUEDES-PINTO, A. C., CHEVITARESE, O.
Odontoclínica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: memosanto@zipmail.com.br 
O objetivo deste estudo foi avaliar a translocação bacteriana em dentina de dentes permanentes após o uso do TiF4 a 4% por 1 min. Foram obtidos 80 discos de dentina através de 2 cortes transversais no terço médio das coroas de terceiros molares, os quais foram distribuídos em 4 grupos (n = 20). Os discos foram lixados e polidos com lixas d’água # 400, # 600 e # 800 nas superfícies superiores (oclusal) e inferiores (pulpar), lavados e secados por 30 s. Os seguintes tratamentos na dentina foram realizados: Grupos I e II - H3PO4 a 37% por 15 s nas superfícies superiores e por 5 s nas inferiores. Em seguida no Grupo II - TiF4 a 4% por 1 min nas superfícies superiores; Grupo III - somente as superfícies inferiores foram tratadas com H3PO4 a 37% por 15 s; Grupo IV - TiF4 a 4% por 1 min nas superfícies superiores e H3PO4 a 37% por 15 s nas inferiores. Os discos foram fixados pelas superfícies superiores em seringas hipodérmicas, identificados, esterilizados em óxido etileno e inseridos em frascos contendo meio de cultura. Saliva diluída foi inoculada nas seringas de cada conjunto, lacradas e armazenadas a 37ºC por 7 dias. Durante este período, avaliações foram realizadas observando-se a contaminação dos meios de cultura e, posteriormente, observação no MEV. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste 2 que revelou diferença significativa entre os grupos: I e II (p < 0,01), I e IV (p < 0,01) e II e III (p < 0,05).
Conclui-se que o TiF4 foi efetivo na tentativa de impedir a translocação bacteriana na dentina de dentes permanentes humanos, com e sem “smear layer”.
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Verificação da eficácia de dois métodos para avaliação da alteração superficial em compósitos
PARAIZO, M. A.*, RABELLO, T. B., MATTOS, R. C., LULA, E., GOMES, A. S., MIRANDA, M. S.
Dentística - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: marcioparaizo@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia dos métodos de rugosimetria (R) e medição do ângulo de contato (AC) na avaliação da alteração superficial em resina composta. Vinte corpos-de-prova (CP) da resina composta Z100 (3M) foram confeccionados em uma matriz de teflon com as dimensões de 6 mm x 6 mm x 2 mm, sendo que a área a ser examinada teve a lisura padronizada pela matriz de poliéster (Gr. A - medição inicial). A medição do AC foi efetuada em um goniômetro Ramé-Hart (46% U.R. e 25C), após 4 min da deposição de uma gota de água destilada (0,06 ml) sobre a superfície, quando dez medidas foram obtidas com intervalos de 20 segundos. A R (parâmetro Ra) foi realizada em 3 leituras nos sentidos transversal e longitudinal com um rugosímetro Surftest SJ-201P (Mitutoyo). Após avaliação inicial, os CP sofreram tratamento com pontas de borracha de acabamento e polimento (Vigodent) e novas medições de AC e R foram efetuadas (Gr. B). Os resultados foram tratados estatisticamente pelo teste t de Student. As médias e D.P. foram: para AC (graus): Gr. A: 55,47  8,60 e Gr. B: 84,51  7,20; para R (mm): Gr. A: 0,09  0,06 e Gr. B: 0,39  0,17. Os dois métodos detectaram diferenças estatisticamente significativas após o tratamento superficial (p < 0,01).
Os autores concluíram que os métodos foram eficazes na avaliação da alteração superficial em resinas compostas.
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Análise morfológica de materiais resinosos indiretos submetidos a diferentes tratamentos de superfície
MATUDA, F. S.*, PAGANI, C., MIRANDA, C. B., BOTTINO, M. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: fabiomatuda@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) diferentes métodos de tratamento de superfície sobre resinas indiretas. Foram confeccionados 36 cilindros (5 mm x 5 mm) de 4 materiais resinosos (Solidex/Shofu, Sinfony/3M/ESPE, Artglass/Kulzer e Targis/Ivoclar) portanto, 9 amostras de cada material os quais foram submetidos a um dos métodos descritos: controle (polimento com lixas seqüenciais SiC); jateamento (Al2O3 - 50 m); jateamento (Al2O3) + silano; jateamento (Al2O3) + ácido fluorídrico a 9,5%; jateamento (Al2O3) + ácido fluorídrico a 9,5% + silano; ácido fluorídrico a 9,5%; ácido fluorídrico a 9,5% + silano; silano e sistema CoJet (CoJet-Sand + silano). A seguir, as amostras foram observadas em MEV (1.500 X) determinando-se os diferentes padrões morfológicos obtidos. A observação microscópica revelou que o jateamento com partículas silicatizadas (CoJet-Sand) e com óxido de alumínio causaram substancial asperização, resultando em superfícies altamente retentivas. A utilização do agente de união silano isoladamente bem como no sistema CoJet proporcionaram uma superfície lisa devido ao preenchimento das irregularidades porém capazes de proporcionar adesão confiável quando associadas às resinas cimentantes. O ácido fluorídrico, por sua vez, criou crateras superficiais e aparentemente removeu tanto matriz resinosa como partículas de carga.
Concluiu-se que o sistema de silicatização (CoJet) parece ser o melhor método de tratamento de superfície para as resinas indiretas, seguido pelo jateamento com óxido de alumínio associado ao silano.
Pc185
Influência da velocidade de carregamento na resistência de união à dentina no ensaio de microtração
OLIVEIRA, F. L.*, MASOTTI, A. S., PACHECO, J. F. M., OSHIMA, H. M. S.
Prótese - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: fel2001@terra.com.br
O presente trabalho investigou a influência da velocidade de carregamento na resistência de união no ensaio de microtração. Para tanto foram utilizados incisivos bovinos (n = 3), que após inclusão em acrílico, tiveram sua superfície vestibular cortada com disco diamantado em baixa velocidade até exposição da dentina e, então, desgastados com lixa de granulação 600, para produção de “smear layer” padronizada. Sobre esta superfície foi aplicado o sistema adesivo Single Bond (3M) de acordo com as instruções do fabricante e construído um bloco de compósito (Z100 - 3M) com 4 mm de altura. Passadas 24 h em 100% de humidade relativa a 37C, estes dentes foram cortados em máquina de corte laboratorial com disco de alta concentração de diamante, nos sentidos x e y para formação de palitos de 0,7 x 0,7 mm  0,5 e área de 0,46 mm2  0,03. Estes então foram fixados com cola ao dispositivo para microtração, adaptados ao modelo preconizado pela ISO para tração e testados em velocidades de carregamnento de 0,5; 0,75; 1,0; 3,0 e 5,0 mm/min (n = 15) em máquina de ensaio Emic DL-2000. As médias resultantes em MPa foram: 49,25  13,58 para média geral, 49,24  14,96 (0,5 mm/min), 56,46  16,31 (0,75 mm/min), 50,47  9,24 (1,0 mm/min), 43,39  10,16 (3,0 mm/min), e 46,68  13,98 (5 mm/min).
A análise estatística através de ANOVA de dois fatores a 5% não demonstrou haver nenhum efeito principal ou de interação entre estes (p = 0,427). Também houve correlação entre os fatores dente (1, 2, 3) e médias MPa (p = 0,246).
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Liberação e retomada de flúor de alguns materiais ionoméricos com e sem protetor de superfícies resinoso
REIS, R. S. A.*, DIAS, K. R. H. C., MACIEL, J.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: rreis@dentsply.com.br
Foi analisado o efeito de um protetor de superfícies resinoso na liberação e retomada de flúor de materiais ionoméricos em saliva artificial. Foram escolhidos dois ionômeros convencionais (Ketac-Fil e Fuji IX), dois resinosos (Photac-Fil) e um compômero (Dyract A/P). As mensurações foram feitas por um eletrodo para flúor. Avaliou-se a liberação de flúor dos materiais supracitados com e sem protetor resinoso (Protect-It) nos períodos de 1, 3, 7 e 21 dias, com amostragem de vinte corpos-de-prova para cada material e dez para o controle negativo (compósito TPH). O teste de retomada de fluoreto por dentifrícios a base de NaF e MFP foi feito em corpos-de-prova envelhecidos por 21 dias e monitorados por 1, 3 e 7 dias. Utilizou-se 180 corpos-de-prova para cada material ionomérico com e sem protetor de superfícies e tratamentos controle positivo (ácido fosfórico) e negativo (gel placebo), divididos em dez corpos-de-prova por cada protocolo. As médias obtidas de liberação e retomada em mgF/mm2 para cada material foram tratadas estatisticamenete por ANOVA e teste de Bonferroni (p < 0,05). As médias de liberação e retomada de fluoreto dos materiais com e sem protetor de superfícies foram comparadas pelo teste t de Student (p < 0,05). 
Concluiu-se que em todos grupos o pico de liberação se deu no 1 dia reduzindo-se gradativamente. Os tratamentos com dentifrícios fluoretados foram passíveis de gerar retomada de fluoreto pelos materiais ionoméricos. O protetor superficial significativamente reduziu a liberação (exceto compômero) e a retomada de flúor destes materiais restauradores.
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Influência da armazenagem em água na resistência à tração de coroa metálica
PIVA, E.*, CORRER SOBRINHO, L., BELLOTI, H. P. O., CONSANI, S., SINHORETI, M. A. C., HENRIQUES, G. E. P.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: epiva@pop.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da armazenagem em água (24 horas e seis meses) na resistência à tração de coroas metálicas fixadas com 3 tipos de cimentos. Noventa coroas com 8 mm de diâmetro por 7 mm de altura foram confeccionadas com a liga Verabond 2. Após a fundição, as coroas foram divididas em 3 grupos de 30 amostras e fixadas sobre dentes bovinos com os cimentos de fosfato de zinco, ionômero de vidro (Fuji I) e resinoso (RelyX). Quinze amostras de cada cimento foram armazenadas em água destilada a 37C por 24 h e 15 por 6 meses. Após os períodos de armazenagem, as coroas foram submetidas ao ensaio de resistência à tração numa Instron à velocidade de 1,0 mm/min. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%). As coroas fixadas com RelyX (25,48 kgf e 29,78 kgf) apresentaram valores de resistência à tração estatisticamente superiores, nos tempos de armazenagem de 24 h e 6 meses em relação ao cimento Fuji I (20,26 kgf e 25,89 kgf) e fosfato de zinco (16,18 kgf e 18,61 kgf). Os valores de resistência à tração no tempo de armazenagem de 6 meses foram estatisticamente superiores a 24 horas para o RelyX e Fuji I.
As coroas metálicas fixadas com RelyX apresentaram os valores de resistência à tração superiores ao Fuji I e ao fosfato de zinco, para os dois tempos de armazenagem. O tempo de armazenagem pode alterar os valores de resistência à tração de coroas metálicas.
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Análise do padrão de condicionamento através de MEV de sistemas autocondicionantes no esmalte intacto e abrasionado
SHINOHARA, M. S.*, OLIVEIRA, M. T., HIPÓLITO, V., RUEGGEBERG, F. A., GIANNINI, M., GOES, M. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: miodonto@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi analisar o padrão de condicionamento (PC) de 5 sistemas adesivos (SA) autocondicionantes comparados ao condicionamento com ácido fosfórico a 35% (AF) por 15 s de um SA de frasco único na superfície de esmalte intacto (I) e abrasionado (A). Foram utilizados 12 terceiros molares humanos hígidos, secionados no sentido mésio-distal e vestíbulo-lingual, obtendo-se 4 fragmentos por dente. Metade dos fragmentos foram desgastados com lixas de carbeto de silício #600 e a outra metade manteve-se intacta. Os espécimes foram aleatoriamente divididos em 6 grupos de acordo com o SA: Single Bond/3M [SB]; Xeno/Dentsply [XE]; Tyrian/Bisco [TY]; OptiBond Solo Plus/Kerr [OPS]; One-Up Bond F/Tokuyama [OUB]; Unifil Bond/GC [UN]. Os componentes dos SA foram aplicados nas superfícies I e A do esmalte, conforme as instruções dos fabricantes. Em seguida, as superfícies tratadas foram submetidas a lavagens alternadas em álcool e acetona (cada banho: 10 s), mantidos por 12 h em sílica gel previamente desidratada. As amostras foram revestidas com liga de ouro/paládio para observação em MEV (Jeol - 5600LV). O PC do AF foi mais profundo e homogêneo quando comparado ao dos SA autocondicionantes, tanto na superfície de esmalte I como na A. A ação dos monômeros ácidos dos SA autocondicionantes mostrou-se mais efetivo em esmalte A, exceto para o UN. Os sistemas TY e OPS apresentaram um PC maior e mais homogêneo que o OUB e o XE.
O PC dos SA autocondicionantes foi nitidamente menos profundo e homogêneo que o do AF, tanto no esmalte A como no I. (Apoio: CAPES e FAPESP - #01/13034-3.)
Pc189
Resistência à microtração entre pino de fibra e dentina intra-radicular, com adesivos foto- e quimicamente ativados
MALLMANN, A.*, JACQUES, L. B., VALANDRO, L. F. S., MATHIAS, P., MUENCH, A.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: mallmann@usp.br
Este estudo avaliou a resistência de união entre pino de fibra translúcido - Light Post (Bisco) e regiões distintas da dentina intra-radicular (cervical, média e apical). Vinte dentes unirradiculares foram instrumentados e preparados para o pino nº 2. Os canais foram irrigados com hipoclorito de Na a 0,5% por 1 min, lavados com água e secos com cones de papel. Os dentes foram divididos em 2 grupos (n = 10): Single Bond - SB (fotoativado) e Scotchbond Multi-Uso Plus - SBMP (quimicamente ativado). Para evitar a polimerização dos materiais pelas paredes laterais da raiz, os dentes foram colocados em moldes de silicona de adição; e os adesivos foram aplicados com um “microbrush” fino, conforme as instruções do fabricante. O cimento resinoso RelyX ARC foi inserido no canal com uma broca lentulo, o pino foi assentado e fotopolimerizado por 40 s com  500 mW/cm2. As raízes ficaram 24 h armazenadas em 100% de umidade e 24 h imersas em água. As raízes foram seccionadas perperdicularmente em fatias de 0,8 mm, resultando em  4 fatias (cp) por região. Pontas diamantadas foram usadas para preparar as faces proximais da raiz até encostar no pino, resultando em cp com forma de altere. A área aderida foi calculada e os cp foram colados a dispositivos e tracionados a 0,6 mm/min. Os resultados (MPa) foram: SBMP: cervical = 10,8a; média = 7,9bc; apical = 7,1bc; SB: cervical = 8,1b; média = 6,0c; apical = 6,9bc.
Após análise de variância e Tukey, observou-se que houve diferença entre os adesivos apenas na cervical. A cervical apresentou maiores médias de resistência adesiva que as regiões média e apical (p < 0,0001).
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Efeito dos tratamentos de superfície na resistência da união porcelana/cimento resinoso
NAGAYASSU, M. P.*, SHINTOME, L. K., UEMURA, E. S., ARAÚJO, J. E. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: nagayassu@uol.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar o efeito de diferentes tratamentos da superfície cerâmica, na resistência ao cisalhamento da união entre porcelana e cimento resinoso. Foram confeccionados 60 pares de discos de porcelana aluminizada a 50% Vitadur Alpha (Vita), de tamanho padronizado em 6 mm de diâmetro e 3 mm de espessura (A), e 3 x 3 mm (B). As amostras foram divididas aleatoriamente em seis grupos (n = 10), de acordo com um dos seguintes tratamentos superficiais: condicionamento com ácido fluorídrico a 10% (HF) por 2 e 4 min (G1 e G2), jateamento com óxido de alumínio por 5 s (G3), jateamento seguido de HF por 2 e 4 min (G4 e G5) e controle (G6). Em seguida, foi aplicado silano (Tokuso Ceramic Primer - Tokuyama) na superfície tratada de ambos os discos, e os discos B foram cimentados sobre os respectivos discos A, utilizando cimento resinoso dual (Bistite II DC - Tokuyama). Os espécimes foram armazenados em água destilada a 37ºC por 24 h, para posterior teste de cisalhamento em máquina de ensaio universal. Os resultados obtidos, expressos em MPa, foram submetidos aos testes de ANOVA fator único e Tukey (p 0,05). As médias  DP foram: G1 = 14,21  4,68; G2 = 8,92  3,02; G3 = 10,04  2,37; G4 = 12,74  5,15; G5 = 10,99  3,35; G6 = 6,09  1,84.
Conclui-se que o HF por 2 min apresentou uma resistência adesiva significantemente superior ao HF por 4 min e controle, porém não diferiu estatisticamente do jateamento, associado ou não ao HF por 2 ou 4 min.
Pc191
Caracterização química e microestrutural de cerâmicas odontológicas submetidas a múltiplos ciclos de queimas
SANTOS, L. M. D.*, JANSEN, W. C., PEREIRA, M. M., MOTA, J. M. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: drleandromedeiros@hotmail.com
Cerâmicas odontológicas podem sofrer modificações na microestrutura (proporção de fase cristalina e vítrea) em função do seu processamento. Tais modificações interferem nas propriedades térmicas, mecânicas e ópticas do material. Esse trabalho determinou através das técnicas de análise química elementar, microscopia eletrônica de varredura associada à espectroscopia de energia dispersiva e difração de raios x, a composição química e a microestrutura de duas cerâmicas odontológicas em 10 diferentes estágios do processamento, alterando-se a temperatura e o número de queimas. A cerâmica EX-3 (Noritake Co.) demonstrou, antes das queimas, ser composta por Si (62,4%), Al (11,3%), K (17,2%), Na (6,8%), Ca (1,8%) sendo a porção cristalina composta por leucita tetragonal (KAlSi2O6) e cristobalita (SiO2), e a fase amorfa for sílica hidratada (SiO2 - H2O). A cerâmica Cerabien (Noritake Co.) demonstrou, antes das queimas, ser composta por Si (73,5%), Al (7,1%), K (12,1%), Na (4,5%), Ca (0,8%), sendo a porção cristalina composta por cristobalita (SiO2) e a amorfa por sílica hidratada (SiO2 - H2O). Após as queimas não houve alteração da composição química elementar das duas porcelanas. Na cerâmica EX-3 o aumento do número de queimas e da temperatura reduziu a proporção da fase cristalina leucita. Na cerâmica Cerabien, o aumento da temperatura de queima não alterou a proporção das fases cristalinas e amorfa, entretanto o aumento do número de queimas aumentou a proporção da fase cristalina cristobalita.
Variações no processamento das cerâmicas estudadas alteram a microestrutura dos materiais.
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Comparação de três ensaios de resistência à flexão para materiais cerâmicos
MIYASHITA, E., ITINOCHE, M. K., DIAS, A. H. M., ARAÚJO, M. A. J., BOTTINO, M. A., MESQUITA, A. M. M., OLIVIERI, K. A. N.*
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: edumiyashita@uol.com.br
Objetivou-se comparar os resultados de três ensaios de resistência à flexão recomendados para avaliar o módulo de ruptura de materiais restauradores cerâmicos. Para esta avaliação foi utilizado o In-Ceram Alumina (Vita) indicado para a confecção de infra-estruturas para próteses parcias fixas totalmente cerâmicas. Foram confeccionados 10 corpos-de-prova para a realização de cada ensaio: para o ensaio de flexão biaxial foram confeccionados discos de 1,2 mm de espessura com 15,0 mm de diâmetro (ISO 6872); para o ensaio de três pontos foram confeccionados amostras com as dimensões de 3,0 x 4,0 x 25,0 mm; e para o ensaio de quatro foram realizadas barras de 1,5 x 2,0 x 25,0 mm (ASTM - 2001). As amostras foram obtidas segundo as recomendações do fabricante e ensaiadas em uma máquina de ensaios universal Emic DL-2000, a uma velocidade de 0,50 mm/min. Os valores (MPa) para os ensaios foram: biaxial (média  desvio padrão: 436,43  42,08; mediana 422,73); três pontos (421,63  85,55; 402,81); e quatro pontos (356,04  40,75; 357,86) foram submetidos a análise Kruskal-Wallis, alpha = 5%. Os resultados do teste mostraram valores estatisticamente diferentes entre as medianas de resistência à flexão (kw = 10,314; p = 0,005 < 0,05). O teste Dunn (5%) mostrou diferenças entre os valores para os ensaios biaxial e de quatro pontos, e que o valores do ensaio de três pontos não diferem dos outros dois.
Os valores de resistência à flexão são influenciados pelo tipo de ensaio realizado.
Pc193
Resistência flexural após a combinação de resina composta e opacificadores
SILVA, A. F.*, PIVA, E., DEMARCO, F. F., SINHORETI, M. A. C., CORRER SOBRINHO, L.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: adriana@ufpel.tche.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a resistência à flexão (R.F.) de materiais combinados, utilizados em restaurações estéticas diretas. Foram confeccionados corpos-de-prova com dimensões de 20 x 2 x 2 mm (comprimento, largura e altura respectivamente - especificação ISO 4049). Uma camada inferior padronizada de 1 mm de espessura de resina micro-híbrida (Filtek Z250, 3M/ESPE) foi aplicada, padronizada por espaçador e fotopolimerizada. Posteriormente, uma camada superior de resina microparticulada (Filtek A110, 3M/ESPE) foi aplicada e polimerizada. Três grupos foram testados (n = 8), grupo controle (GC), apenas resinas compostas, grupo GOF onde foi aplicada uma camada de opacificador Fill Magic (Vigodent) entre as resinas, e grupo 3 (GO3), onde foi aplicado o opacificador universal 3M/ESPE. Os opacifadores foram padronizados por peso (250 mg). A manipulação, aplicação e fotopolimerização (com potência de 450 mW/cm2, monitorada por radiômetro) dos materiais foram realizadas de acordo com as recomendações dos fabricantes. Após a estocagem em água destilada a 37C por 24 h, os espécimes foram submetidos ao ensaio de resistência à flexão em uma máquina de ensaio universal (Instron), com velocidade de 0,5 mm/min. Os valores foram obtidos em MPa (médias para GC: 117,18; GOF: 103,48 e GO3: 112,85). Os resultados não demonstraram diferença estatística significante (p > 0,05) entre os grupos testados.
Com base na metodologia empregada, foi possível concluir que a aplicação de opacificadores não interfere nos valores de resistência flexural para a combinação de materiais empregada.
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Verificação do efeito da silanização sobre a microinfiltração de corante na união metaloplástica
TAROZZO, L. S. A.*, MATTOS, M. G. C., RIBEIRO, R. F., SEMPRINI, M.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: lsatarozzo@netsite.com.br
Esse trabalho avaliou a microinfiltração por corante usando os sistemas A = Artglass/Siloc (Heraeus Kulzer) e S = Solidex/Metal Photo Primer (Shofu Inc.), 6 tipos de retenção na estrutura metálica (C: controle; Q: química; M4: mecânica com esferas 0,4 mm; M6: mecânica com esferas 0,6 mm; QM4: química/mecânica com esferas 0,4 mm; e QM6: química/mecânica com esferas 0,6 mm), e 2 ligas de Ni-Cr: Wiron 99 (W99) e Wirocer (W). Foram confeccionados 120 corpos-de-prova, submetidos a 500 ciclos em banhos com temperaturas de 5 e 55C (30 s cada). Em seguida, foram imersos por 1 semana em solução de azul de metileno, a 37C. Após, foram lavados em água e secos por 24 h. A resina foi removida para exibir o padrão de microinfiltração. Imagens foram adquiridas em microscópio óptico (Neophot 30, Alemanha) junto a uma escala calibrada, e o software Image Tool foi usado na determinação das áreas de microinfiltração (mm2): Q = 15,53; QM6 = 15,95; M4 = 16,18; M6 = 16,27; QM4 = 16,35; C = 17,03; para a liga W = 16,34 e W99 = 16,34; para a resina A = 16,30 e S = 16,14. Verificou-se que houve microinfiltração em todos os corpos-de-prova, sendo que as menores áreas ocorreram para as retenções Q e QM6. A análise de variância mostrou diferença estatisticamente significante para o fator retenção (a = 0,01). Para os fatores ligas e resinas não houve diferença estatisticamente significante. O teste de Tukey indicou que há igualdade estatística entre as médias dos grupos C/QM4/M6/M4, também entre M/QM6/Q, além de QM6/Q. 
Concluiu-se que houve microinfiltração em todas as condições estudadas, e que os sistemas químicos propostos pelos fabricantes, embora tenham permitido a menor infiltração, devem ser ainda melhorados a fim de que não ocorra o fenômeno de percolação da resina. (Apoio: FAPESP - 98/13106-0.)
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Influência do tempo de ciclagem de pH na formação de mancha branca e na microinfiltração de três materiais restauradores
PASSOS, M.*, MIRANDA, L. P., MAIA, L. C., MAGNANINE, M.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: maripassos.rj@ig.com.br
Objetivou-se avaliar a influência do tempo de ciclagem de pH na formação de mancha branca (MB) e microinfiltração (MI) em esmalte e dentina de 3 diferentes materiais restauradores (MR). Após planificação e polimento do esmalte de 54 blocos dentais bovinos (B), foram realizados preparos padronizados com broca carbide nº 6, posicionada perpendicular à superfície do esmalte. Em seguida, os B foram divididos em 3 diferentes grupos (G) de 18 B cada: G1 - TPH; G2 - Vitremer; G3 - Freedom. Após 24 h da inserção do MR, realizou-se acabamento e polimento das restaurações e deu-se início à ciclagem de pH (des > re). Metade das amostras de cada G (n = 9) foi analisada após 7 dias (T1) de ciclagem, e a outra metade em 14 dias (T2). Avaliou-se a formação de MB de acordo com a escala: 0 - ausência, 1 - MB < 50%; 2 - 50% < MB < 100%; 3 - MB = 100%. A MI foi avaliada em lupa estereoscópica (40 X), após exposição das restaurações à fucsina básica a 0,5% por 24 h (37ºC). Considerou-se: 0 - ausência; 1 - MI até 1/2 da parede gengival; 2 - MI em mais de 50% da parede gengival sem atingir parede axial; 3 - MI até parede axial. Quanto a formação de MB, verificou-se que G2 > G1 > G3 tanto em T1 (p < 0,01) quanto em T2 (p < 0,01), tendo havido piora em todos os grupos ao longo do tempo (p < 0,01). Quanto à MI, verificou-se em T1 que G2 < G3 < G1 (p < 0,01) e em T2 que G3 < G2 < G1 (p < 0,01). Houve melhora na MI do G3 ao longo do tempo (p < 0,01).
O tempo de ciclagem exerceu grande influência na formação de MB e na MI dos materiais testados, devendo ser um fator considerado quando da utilização destes materiais.
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Resistência adesiva de um agente de união em substrato dentinário normal e hipermineralizado
CILLI, R.*, PRAKKI, A., ARAUJO, P. A.
Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: renatocilli@yahoo.com
Este estudo objetivou comparar a resistência adesiva de um agente de união em substrato normal e hipermineralizado artificialmente e analisar o efeito de um duplo ataque ácido em dentina hipermineralizada sobre os valores de resistência. Nove dentes terceiros molares foram divididos em: grupo N: dentina normal - três dentes; conjunto H: dentina hipermineralizada - seis dentes. Os dentes foram lixados para a exposição de uma superfície dentinária oclusal uniforme. O conjunto H recebeu tratamento para hipermineralização desta superfície e foi dividido igualmente em dois grupos: Ht e Hd. Conforme instruções do fabricante, o sistema adesivo Single Bond (3M) foi aplicado para os grupos N e Ht e foi seguido da inserção de resina composta (Z100, 3M) até a formação de um bloco de 4 mm de altura. Os mesmos passos foram seguidos para o grupo Hd, com exceção do condicionamento, o qual consistiu na realização de um duplo ataque ácido de 15 segundos cada. Após armazenagem em água deionizada por 24 horas, os dentes foram seccionados em forma de palitos e submetidos à ensaios de microtração. Houve semelhança estatisticamente significante ao teste t de Student entre os grupos N e Ht, os quais apresentaram médias de resistência adesiva de 42,1 e 45,8 MPa respectivamente. O grupo Hd apresentou média de 31,2 MPa, sendo estatisticamente diferente do grupo Ht.
A dentina alterada pela hipermineralização artificial apresentou valores semelhantes de resistência adesiva em comparação com a normal. O duplo ataque ácido em dentina hipermineralizada resultou em queda nos valores de resistência adesiva.
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Avaliação de três técnicas de polimerização para resinas acrílicas
MELLO, J. A. N.*, OLIVEIRA, L. B., CARVALHAL, C. I. O.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. E-mail: nunesdemello@yahoo.com
A acrilização sob pressão causa menos porosidade, não há comparação na literatura de resina termopolimerizável acrilizada sob pressão com banho de água quente e microondas. É propósito deste trabalho comparar a liberação do monômero residual (LMR), porosidade superficial (PS) e a adaptação (A) desses 3 ciclos. Trinta amostras retangulares (32 x 10 x 3 mm) para LMR e OS, e quinze bases de prótese (A) foram confeccionadas em 3 técnicas: G1 - banho de água quente (Lucitone 550, 1:30/70ºC + 1:30/100ºC sem pressão), G2 - sob pressão (Lucitone 550, 2:00/100ºC com 0,4 MPa) e G3 - microondas (Onda Cryl, 3 min/360 W + 4 min/0 W + 3 min/720 W). A avaliação da LMR foi realizada em um espectrofotômetro, com comprimento de onda em 206 nm. A porosidade foi avaliada com a pigmentação da superfície com tinta nanquim. A adaptação foi observada com a interposição de silicone por adição entre a base e o modelo com um peso de quatro kg. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e Tukey (p < 0,05). Os resultados foram: LMR - G1 = 3,167  0,79 a, G2 = 3,690  0,53 ab, G3 = 5,348  1,26 b; PS - G1 = 3,053  0,57 a, G2 = 2,98  0,69 a, G3 = 2,44  1,22 a; A - G1 = 2,919  0,08 a, G2 = 2,724  0,03 ab, G3 = 2,699  0,07 b.
Os níveis mais baixos de liberação de monômero na água foram obtidos com a polimerização em banho de água quente, com ou sem pressão, comparando com a energia de microondas; não houve diferença na porosidade superficial entre os grupos analisados; a polimerização por energia de microondas e com banho de água quente sob pressão, obtiveram melhor adaptação.
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Resistência à tração diametral de cimentos de ionômero de vidro indicados para restaurações não-traumáticas
OLIVA, E. A.*, SCHALCH, M. V., CRUZ, C. A. D. S.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: eduardoandradeoliva@hotmail.com
Restaurações não-traumáticas (atraumatic restorative treatment - ART) podem ser um meio eficaz no tratamento de lesões de cáries, dentro de um programa de promoção de saúde bucal para populações que não têm acesso a tratamentos odontológicos convencionais. É uma técnica simples, pouco invasiva, que preconiza apenas a remoção de tecido cariado por meio de instrumentos manuais, sem anestesia. Para a restauração são indicados cimentos de ionômero de vidro convencionais, materiais biocompatíveis e que podem promover a liberação de flúor. Desta forma, foi objetivo deste estudo avaliar a tração diametral dos cimentos ionômero de vidro convencionais Vidrion R/SS White, Vitromolar/DFL e Bioglass/Biodinâmica, tendo como parâmetro o cimento de ionômero de vidro modificado por resina Vitremer/3M. Dez amostras foram confeccionadas para cada grupo experimental em forma de disco, medindo 4 mm de diâmetro por 2 mm de espessura. Os testes foram realizados em equipamento MTS 810 (Material Test System - EUA), com célula de carga de 10 kN e velocidade de 0,5 mm/minuto. Os resultados, submetidos à analise de variância, mostraram maior resistência à tração diametral para o material Vitremer (23,41 MPa), seguido pelos materiais Vitromolar (14,74 MPa) e Bioglass (13,70 MPa), iguais entre si, e pelo material Vidrion R (8,74 MPa).
Os achados deste estudo evidenciam preocupação quanto à longevidade clínica das restaurações não-traumáticas, uma vez que o desempenho mecânico demonstrado pelos cimentos convencionais foi inferior ao obtido pelo grupo controle.
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Avaliação do desgaste abrasivo de três resinas compostas condensáveis, utilizando o método do disco retificado
SALGADO, I. O.*, VIEIRA, J. A. P., VIEIRA, J. M., CHAVES FILHO, H. D. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. E-mail: isalgado@odonto.ufjf.br
Avaliação, in vitro, da resistência ao desgaste abrasivo de três resinas compostas condensáveis: Alert (Jeneric/Pentron), Surefil (Dentisply/Caulk) e P60 (3M Filtek) através da aplicação do método do disco retificado, já adaptado para a Odontologia. Cada corpo-de-prova, constituído de um anel metálico contendo uma das resinas compostas em sua superfície curva (disco estático), era colocado numa balança própria. Um outro anel metálico, revestido por porcelana (disco dinâmico) girava em contato com o estático, desgastando-o. A medida em que cada disco estático contendo uma das resinas compostas era desgastado, este proporcionava um deslocamento da balança, que por sua vez era detectado por um sensor indutivo de deslocamento linear (LVDT) e enviava sinais para uma placa de aquisição de dados, conectada a um computador. Neste, um software recebia os sinais em tempo real e gerava um mapa digital, relacionando o deslocamento/desgaste em função do tempo. Para análise estatística foram realizados os testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e da mediana que apresentaram resultados significantes aos níveis, 0,01% e 0,05%, respectivamente.
Concluiu-se assim, que a resina composta condensável Surefil apresentou menor desgaste quando comparada às resinas compostas condensáveis Alert e P60 e que, estatisticamente, as duas últimas apresentaram o mesmo desgaste médio.
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Efeito da imersão em água sobre a resisitência à compressão e a dureza de materiais restauradores estéticos diretos
SCHALCH, M. V.*, OLIVA, E. A., CRUZ, C. A. D. S.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: max.von@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da água destilada sobre a resistência à compressão e sobre a dureza da resina composta Z100 (3M), da resina composta modificada por poliácido F2000 (3M), do cimento de ionômero de vidro modificado por resina Vitremer (3M) e do cimento de ionômero de vidro convencional Vidrion R (SS White). Amostras cilíndricas para o ensaio de compressão (4 mm de diâmetro, 8 mm de altura, n = 8) e em forma de disco para o ensaio de dureza (4 mm de diâmetro, 2 mm de espessura, n = 5) foram testadas após 24 horas e 180 dias de imersão. O teste de resistência à compressão foi realizado em equipamento MTS 810 (Material Test System - EUA), com célula de carga de 10 kN e velocidade de 0,5 mm/minuto. As leituras de dureza foram realizadas em durômetro Buehler (EUA), com carga de 0,1 kgf por 30 segundos. Após análise de variância e teste de Tukey, observou-se não haver redução de resistência à compressão para todos os materiais avaliados (Z100, 295,53 MPa e 307,48 MPa; F2000, 184,75 MPa e 157,80 MPa; Vitremer, 143,67 MPa e 141,54 MPa; Vidrion R, 86,48 MPa e 52,75 MPa). Entretanto, a imersão em água reduziu a dureza de todos os materiais (Z100, 121,56 VHN e 111,20 VHN; F2000, 118,92 VHN e 82,15 VHN; Vitremer, 80,39 VHN e 58,33 VHN; Vidrion R, 72,05 VHN e 39,24 VHN).
Embora não tenha afetado a resistência à compressão no período avaliado, a água mostrou-se capaz de provocar alterações mecânicas superficiais, detectadas no ensaio de dureza.

