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Morfologia e remodelagem vascular no músculo pterigóideo medial em cavia porcellus após a indução de maloclusão
MIZUSAKI, C. I., BAZAN, E., MIZUSAKI, C. I., WATANABE, I., LACERDA, C. A. M., IYOMASA, M. M.*
Ciências Morfológicas - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: crismizu@ccb.ufsc.br
As disfunções craniomandibulares por maloclusões têm sido alvo de grande preocupação na Odontologia. O objetivo deste é de contribuir para o estudo da maloclusão, fornecendo dados morfológicos e vasculares do músculo pterigóideo medial (ptm) de cobaias após indução de maloclusão, empregando a macroscopia, microscopia de luz e histoenzimologia. Cavia porcellus machos adultos (n = 30) foram separados em dois grupos: controle e com maloclusão. Estes foram divididos em 3 subgrupos de 5 animais: 1) para estudo morfológico macroscópico: biometria, 2) para a microscopia através de corte seriado frontal corado em H. E. e 3) para a histoenzimologia das fibras através de reação com ATPase (pH 10,4 e 4,6), NADH e SDH e quantificação dos vasos através da ATPase. A análise foi feita 60 dias pós-operatório. O músculo (ptm) mostrou-se de forma trapezoidal sem modificações macroscópicas significativas. A diferença foi significativa no comprimento dos fusos musculares entre os grupos tratado e controle, em ambos os lados; um aumento na quantidade de fibras de diâmetro pequeno, no grupo tratado (lado esquerdo) e; algumas áreas com variação no grau de reatividade das fibras intermediárias entre os grupos tratado e controle. A diferença não foi significativa nas densidades (de volume e de superfície) da microcirculação do músculo, em ambos os lados.
Os resultados sugerem que este músculo da cobaia, sob esse tipo de maloclusão, sofre um processo adaptativo na estrutura da fibra muscular e dimensão dos fusos neuromusculares, mas não chega a remodelar a microcirculação do músculo no tempo examinado
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Avaliação do espaço aéreo faríngeo antes e após a desprogramação neuromuscular
ANDRIGHETTO, A. R.*, SANTOS, H. M. G., FANTINI, S. M.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ara@usp.br
O propósito do presente estudo foi avaliar, radiograficamente, o efeito da desprogramação neuromuscular da mandíbula, por meio do uso da placa miorrelaxante superior, nos espaços aéreos da naso e orofaringe. Foram avaliados 20 indivíduos assintomáticos, com maloclusões Classe I de Angle, com média de idade de 24 anos e 3 meses. De cada paciente, foram obtidas duas telerradiografias em norma lateral, na posição natural da cabeça (PNC), sendo a primeira previamente, e a segunda, após a desprogramação neuromuscular. O tempo médio de uso da placa miorrelaxante foi de 5 meses e 28 dias. A análise cefalométrica das vias aéreas foi realizada de acordo com McNamara (1984). Os valores médios pré- e pós-desprogramação para a nasofaringe foram de 14,5 mm (± 3,9) e de 14,1 mm (± 3,0), respectivamente. A diferença não foi estatisticamente significativa (p = 0,501). Para a orofaringe, os valores encontrados foram de 10,5 mm (± 3,2) e 8,9 mm (± 3,9), respectivamente. A diferença foi estatisticamente significativa no nível de 1% (p = 0,001).
Concluiu-se que houve diminuição significativa do espaço aéreo orofaríngeo após a desprogramação neuromuscular da mandíbula, em pacientes com maloclusão de Classe I de Angle. Em relação ao espaço aéreo nasofaríngeo, não foram observadas alterações significativas.
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Estudo comparativo da interferência entre o meloxicam e a dexametasona sobre o processo inflamatório e reparo tecidual
MARCHIONNI, A. M. T.*, REIS, S. R. A., PAGNONCELLI, R.
Odontologia - ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA. E-mail: marchionni@uol.com.br
Foi avaliado a atividade da dexametasona e do meloxicam, antiinflamatórios esteróide e não-esteróide, respectivamente, sobre a inflamação e o reparo de tecidos moles em ratos. Para tanto realizou-se uma lesão padronizada no dorso de ratos, que foram sacrificados após dois, cinco, sete e quatorze dias. O material foi analisado através de microscopia de luz utilizando as colorações da hematoxilina-eosina e o sírius vermelho específico para colágeno. A presença de células polimorfonucleares, edema, células mononucleares, reepitelização e colágeno foram as variáveis estudadas. Na avaliação estatística foi utilizada análise de variância através do teste de Kruskal-Wallis com significância ao nível de 5%. Os resultados mostraram que a dexametasona foi mais efetiva na inibição da inflamação, interferindo na síntese de colágeno das lesões cutâneas.
Os efeitos do meloxicam preponderaram apenas sobre a inflamação aguda, favorecendo a fibrogênese. A síntese de colágeno foi maior sob a influência do meloxicam, apesar da diferença entre os grupos não ser estatisticamente significativa.
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Estudo das proteínas derivadas da matriz do esmalte no reimplante dental – análise histométrica
MOLINA, G. O.*, BRENTEGANI, L. G.
Morfologia e Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: otoboni@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar histometricamente o processo de reparo dos tecidos periodontais, com o uso das proteínas derivadas da matriz do esmalte no reimplante dental. Este estudo foi realizado em 54 ratos, machos, divididos em 3 grupos. No grupo I (controle) foi extraído o incisivo superior direito de cada animal e o canal obturado com pasta de hidróxido de cálcio, em seguida, foram reimplantados nos alvéolos de origem. No grupo II os mesmos procedimentos foram realizados, porém neste grupo foi removido o ligamento periodontal remanescente na superfície radicular antes dos dentes serem reimplantados. No grupo III, além da remoção do ligamento periodontal, foram aplicadas as proteínas derivadas da matriz do esmalte antes da reimplantação. Os animais foram sacrificados nos períodos 7 e 20 dias e analisados histometricamente quanto a formação de ligamento periodontal. Aos 7 dias no grupo I encontrou-se em média 93 ± 3% da superfície radicular com presença de ligamento periodontal e 30,7 ± 8,4% no período de 20 dias. No grupo II a formação de ligamento periodontal ocorreu em 89 ± 4,7% da superfície radicular aos 7 dias e 8,7 ± 6,2% no período de 20 dias. Já no grupo III, a formação de ligamento periodontal ocorreu em média em 85 ± 8,5% da superfície radicular aos 7 dias e em 10,6 ± 6,8% aos 20 dias.
Concluiu-se que não houve benefício no uso das proteínas da matriz do esmalte sobre as superfícies radiculares raspadas e que a manutenção do ligamento periodontal proporcionou resultados estatisticamente significantes. (Apoio: FAPESP.)
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Avaliação do conhecimento dos alunos do curso de Educação Física sobre reimplante dentário
PEDRINI, D.*, PANZARINI, S. R., ATILI, D. B., POI, W. R.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: pedrini@foa.unesp.br
Dentre os traumatismos alvéolo-dentários a avulsão é a que proporciona um maior distúrbio funcional e estético para os pacientes e o melhor tratamento se constitui no reimplante. O prognóstico desses dentes depende de um pronto e adequado atendimento e como os pacientes são freqüentemente socorridos por leigos, pais e professores é objetivo do trabalho avaliar o conhecimento dos alunos do curso de Educação Física das Faculdades Integradas Toledo de Araçatuba. Foi realizado um questionário com questões abrangendo avulsão dentária, reimplante, meio de conservação, tempo extra-alveolar, conhecimento prévio e necessidade de melhor informação sobre o assunto. Os dados revelaram que 95% dos entrevistados não sabem o que é uma avulsão dentária. Com relação à definição de reimplante, 73,5% disseram saber, porém, apenas 26% deles definiram-no corretamente. Quanto a providência a ser tomada diante de uma avulsão, 50% responderam que saberiam como proceder, sendo a principal providência procurar um cirurgião-dentista. Quando questionados sobre onde armazenariam o dente antes do atendimento, 44,1% mantiveram em meios líquidos favoráveis e 30,3% não souberam responder. Somente 25,6% dos entrevistados indicaram um tempo extra-alveolar adequado para o reimplante. Diante do questionamento sobre orientação prévia a respeito do assunto, 90,3% não receberam e 90% consideram esta informação importante e necessária.
Os resultados evidenciam a necessidade de campanhas de esclarecimento junto a essa população de futuros professores objetivando o favorecimento do prognóstico do reimplante dentário.
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Análise dos casos de fratura corono-radicular, em decorrência de traumatismo, atendidos na Clínica Integrada - 1992 a 2002
MANFRIN, T. M.*, CASTRO, J. C. M., POI, W. R., ZINA, L. G.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: thaismanfrin@ig.com.br
É objetivo deste trabalho analisar os casos de fraturas corono-radiculares, em decorrência de traumatismo dento-alveolar, atendidos pela Disciplina de Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP, no período de janeiro de 1992 a dezembro de 2002. Os dados foram obtidos a partir de fichas elaboradas para o registro dos casos de traumatismo. Dos 771 pacientes atendidos, 293 tiveram fratura corono-radicular, sendo 69% do gênero masculino e 31% do feminino, totalizando 605 dentes. Com relação à distribuição, por faixa etária, os adolescentes entre 11 e 18 anos foram o grupo com maior prevalência (41,6%) e a região superior foi a mais atingida (83%), sendo os incisivos centrais os mais acometidos (58,3%). As causas mais freqüentes foram quedas de bicicleta (30,8%). Houve diferentes tipos de injúrias, porém as fraturas de esmalte e dentina sem comprometimento da polpa foram responsáveis pela maioria dos traumas (40%).
Foi possível concluir que a realidade do serviço local guarda uma semelhança com os dados da literatura, as fraturas em adultos são comuns, campanhas educativas são necessárias e a Clínica Integrada atende às necessidades dos pacientes.
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Estudo retrospectivo dos traumatismos alvéolo-dentários assistidos na Disciplina de Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
GUARENTI, M. M.*, TORRIANI, D. D., TORRIANI, M. A.
Cirurgia, Traumatologia e Prótese Buco-Maxilo-Facial - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: mguarenti@bol.com.br
O presente estudo foi realizado na Faculdade de Odontologia de Pelotas - RS, sendo encontrado 270 casos de pacientes com traumatismos alvéolo-dentários, em dentes permanentes, no período de 1988 a 2001. Na análise epidemiológica foram consideradas as seguintes variáveis: gênero, idade do paciente, etiologia, local do acidente, dentes envolvidos, tipo de injúria, data do exame, data e hora em que ocorreu o acidente. O gênero masculino foi o mais afetado, numa relação de 2,46:1 com o feminino e 80% dos pacientes tinham menos de 21 anos de idade. Proporcionalmente, as meninas foram mais afetadas na faixa etária de 5 a 7 anos e os meninos, na faixa etária de 13 a 15 anos. As causas mais freqüentes foram a queda (22,96%), acidente ciclístico (21,85%) e a agressão (13,70%), sendo que o acidente ciclístico, automobilístico e esportivo tiveram maior importância no gênero masculino, enquanto que a queda, no feminino. A rua foi o principal local de ocorrência dos traumatismos (48,25%). A maioria dos pacientes apresentou dois dentes afetados (33,33%), com o predomínio dos incisivos centrais superiores (55,8%), sendo a avulsão (18,11%) e a subluxação (17,98%) as injúrias mais freqüentes. Os acidentes tiveram menor ocorrência nos meses correspondentes ao verão e a tarde foi o período do dia com maior número de casos.
É essencial conhecer os pacientes que são atendidos nesta Faculdade, com o objetivo de otimizar o serviço e estabelecer um protocolo dos dados a serem levantados, para qualificar um planejamento através de medidas preventivas e de minimização das seqüelas.
Pb008
Análise radiográfica dos resultados de cirurgias de enxerto ósseo em portadores de fissuras do processo alveolar
TRINDADE, I. K.*, FACO, R. A. S., CARVALHO, R. M., SUGUIMOTO, R. M., MAZZOTTINI, R., GREGORI, C.
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ivytrin@uol.com.br
O enxerto ósseo em fissuras do processo alveolar superior tem por finalidade promover a estabilidade maxilar e permitir a erupção dos dentes inclusos na área da fissura e sua posterior movimentação ortodôntica. No presente estudo, a análise radiográfica da quantidade de tecido presente na fissura após a cirurgia foi utilizada como indicador de sucesso em 25 fissuras de 21 pacientes com fissura unilateral e 2, bilateral, no mínimo 6 meses após a cirurgia, utilizando a escala de Bergland et al. (1986), considerada padrão, e a de Witherow et al. (2002). A primeira categoriza os resultados em 4 tipos (I, II, III, IV) e a segunda, em 6 (A, B, C, D, E, F). Observou-se, respectivamente com as escalas de Bergland e de Witherow, 52% e 56 % de casos satisfatórios (I/II; A/C), e, 8% e 6% de casos insatisfatórios (III/IV; D/F). Com ambas as escalas, 40% dos pacientes não puderam ser categorizados pelo fato dos caninos não estarem irrompidos. Não foram encontrados casos B e E que pressupõem a presença de pontes ósseas na região da fissura. As taxas de sucesso observadas foram influenciadas por variáveis como tipo e extensão da fissura, posição do canino e tempo de análise pós-operatória. Taxas de sucesso mais elevadas são esperadas a longo prazo, com a erupção do canino através do enxerto, quando então, torna-se viável a categorização do resultado.
O estudo aponta para a necessidade de se controlar variáveis que possam interferir na aferição dos resultados e para o uso de escalas mais abrangentes que categorizem situações não previstas pelas escalas existentes. (Apoio financeiro: CAPES.)
Pb009
Análise microscópica dos fios poliglactina 910 e poliglecaprone 25 na tela subctânea de ratos
SAKASHITA, M.*, TRAZZI, B. F. M., CAYETANO, M.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA. E-mail: marthasuemi@terra.com.br
O objetivo do trabalho foi estudar a reação tecidual ao implantes de fios poliglactina 910 e poliglecaprone 25 na tela subcutânea de ratos. Foram utilizados para o experimento 90 ratos, divididos em 3 grupos, denominados: grupo controle (G1), onde somente foi introduzida a agulha sem nenhum fio, na região dorsal dos animais. O grupo (G2), utilizou-se o fio poliglactina 910 e no grupo (G3), utilizou-se poliglecaprone 25. Os animais foram sacrificados nos 3º, 7º e 14º dias pós-cirurgicos. Na análise morfológica observou-se que o (G1), nos 3º, 7º e 14º dias não apresentou modificação no trajeto feito pela agulha, somente tecido conjuntivo frouxo. O (G2), apresentou tecido de granulação ricos em fibroblastos, presença de vasos sanguíneos e leucócitos do tipo neutrófilos, linfócitos e magrófagos. No 14º dia não se notou presença de células tipo corpo estranho. O (G3) apresentou tecido de granulação jovem e neoformações vasculares no 3º dia; uma grande redução necrotica e aumento de tecido de granulação no 7º dia e reabsorção total do material com presença de tecido de granulção com fibroblasto, fibras colágenas, ausência de exsudato neutrofílico e presença de macrófagos, plasmócitos e mastócitos no 14º dia. 
Concluiu-se que o uso do fio poliglactina 910 provocou reação inflamatória mais intensa que a do fio poliglecaprone 25.
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Efeito bioestimulador do laser de baixa intensidade no reparo de feridas de extração dentária – estudo histológico em ratos
KANAAN, D. D. M.*, CAPATO, D. V. V., FLORIAM, L. J., LIA, R. C. C.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: odontopediatria2000@yahoo.com.br
O objetivo da pesquisa foi avaliar histologicamente, em ratos, os efeitos bioestimuladores do laser de baixa intensidade no processo de reparo alveolar de feridas de extração dentária. Os animais, num total de 15, foram divididos em 3 grupos: Grupo I (2 dias de pós-operatório), Grupo II (5 dias de pós-operatório) e Grupo III (7 dias de pós-operatório). De cada animal foram extraídos os primeiros molares superiores, sendo um dos lados o controle, e o outro o experimental (irradiado). O laser usado foi o diodo semicondutor AsGaAl, com comprimento de onda 685 nm, potência de 35 mW e densidade energética de 6 J/cm2 antes (varredura nos tecidos gengivais que circundavam o dente a ser extraído) e imediatamente após a extração (pontual dentro do alvéolo sem tocar o fundo da ferida) e 7 J/cm2 nos períodos pós-operatórios (varredura nos tecidos gengivais que circundavam a ferida). Após análise histológica, verificamos no lado irradiado dos grupos I, II e III, proliferação fibroangioblástica mais expressiva e precoce, formação de osso novo mais precoce com trabeculado mais denso ocupando toda a extensão do alvéolo e fechamento mais rápido das bordas das feridas.
De acordo com os resultados histológicos obtidos, concluímos que: o laser de baixa intensidade possui efeito bioestimulador no processo de reparo de extração dentária, demonstrando aceleração do processo de reparo alveolar.
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Avaliação do plasma rico em plaquetas quando adicionado a trombina ou cloreto de cálcio – estudo histológico em coelhos
BETONI JUNIOR, W.*, MAGALHÃES, A. E. O., DECHICHI, P., CASTRO, P. H. S.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ. E-mail: betoni@terra.com.br
Neste trabalho foram avaliados os eventos histológicos que ocorreram durante o reparo de um defeito ósseo, quando preenchido por enxerto ósseo particulado juntamente com plasma rico em plaquetas (PRP), acrescido de um agente reiniciador do processo de coagulação, o qual é constituído por uma mistura de cloreto de cálcio e trombina ou apenas cloreto de cálcio. Para isso, foram confeccionados dois defeitos na calvária de vinte e quatro coelhos. Os defeitos foram preenchidos com enxerto particulado e PRP, sendo que de um lado o agente reiniciador do processo de coagulação, foi uma mistura de cloreto de cálcio e trombina e do outro, apenas cloreto de cálcio. Os animais foram sacrificados em uma, duas, quatro e oito semanas após a cirurgia. Com a análise histológica foi realizada uma avaliação qualitativa e outra quantitativa. Na análise qualitativa, ambos os grupos apresentaram as mesmas características histológicas. Na primeira semana, um osso entrelaçado foi observado, juntamente com grande quantidade de células oriundas da camada profunda do periósteo que invadiu toda a lesão com grande quantidade de vasos sangüíneos. Na segunda semana, o osso encontrou-se mais organizado, células oriundas do periósteo e vasos sangüíneos tinham presença marcante. Na quarta e oitava semana, um tecido ósseo mais organizado e maduro foi visto ocupando toda a lesão e bem vascularizado. Na análise quantitativa não foi observada uma diferença significativa entre os grupos.
Tanto a mistura de trombina e cloreto de cálcio como apenas o cloreto de cálcio, juntos ao PRP alcançaram um bom reparo ósseo.
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Influência da associação de diferentes comprimentos de onda de laser em baixa intensidade sobre a reparação tecidual
LOCCI JUNIOR, A.*, OKAMOTO, T., THEODORO, L. H., OSHIIWA, M., GARCIA, V. G.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: aryloccijr@uol.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar biométrica e histologicamente a influência da associação de diferentes comprimentos de onda de laser em baixa intensidade no processo de reparo em feridas abertas, provocadas no dorso de ratos. Foram utilizados 72 ratos divididos em 3 grupos: Grupo I (n = 24) controle, nenhum tratamento; Grupo II (n = 24) laser 685 nm e Grupo III (n = 24) laser 685 nm seguido do laser 780 nm. O laser de AsGaAl foi utilizado no modo contínuo, em contato e pontual, com potência de 50 mW, durante 80 s (4 J, 200 J/cm²), nas feridas do grupo II e, 40 s (laser 685 nm) mais 40 s (laser 780 nm) nas do grupo III. O diâmetro das feridas foram medidos nos períodos de 0 h, 3, 7 e 14 dias de pós-operatório e as médias e desvio padrão foram submetidos à análise estatística (p < 0,05). Nos intervalos de 3, 7 e 14 dias, 8 animais de cada grupo foram sacrificados e as peças submetidas a processamento histológico. As lâminas foram coradas pela técnica da hematoxilina-eosina e tricrômico de Masson. Os resultados histológicos demonstraram que os tratamentos dos grupo II e III promoveram aceleração do reparo com maior diferenciação no grupo III; houve diferenças estatísticas no grau de contração no período de 14 dias entre os 3 grupos (p < 0,01) sendo que o maior grau de contração das feridas foi observado no grupo III, seguido do grupo II e I.
A associação de dois diferentes comprimentos de onda de laser promoveu processo de reparação mais acelerado e maior grau de contração das feridas irradiadas, comparado com a irradiação com apenas um comprimento de onda.
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Análise comparativa do processo regenerativo ósseo induzido por matriz óssea e dentinária alogênica
YAEDÚ, R. Y. F.*, BRIGHENTI, F. L., CESTARI, T. M., TAGA, R.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: renato_fob@yahoo.com
O objetivo do trabalho foi comparar radiográfica e histomorfometricamente o potencial osteoindutivo da matriz alogênica dentinária (MD) e óssea (MO) em defeitos bidecorticalizados na calvária de ratos. Defeito ósseo de 8 mm de diâmetro foi realizado no crânio de 72 ratos, sendo 36 preenchidos com MD e 36 com MO. A análise realizada nos períodos de 0, 7, 14, 21, 28 e 56 dias pós-cirúrgico mostrou que, aos 7 dias, os defeitos tratados com MO apresentaram reabsorção de tecido ósseo na sua borda e a substituição do coágulo por tecido conjuntivo, enquanto que, os defeitos tratados com MD já exibiam 1,5% e 2% da sua área ocupada, respectivamente, por tecido cartilaginoso e ósseo. Aos 14 dias, os animais tratados com MD e MO apresentaram, respectivamente, 18% e 8% da área dos defeitos preenchida por tecido ósseo, sendo o número de osteoblastos e osteócitos, respectivamente, 122% e 950% maior no grupo tratado com MD. Aos 28 dias o número de osteócitos, nos ratos tratados com MD, manteve-se estável e o de osteoblastos diminuiu 50% enquanto que, nos tratados com MO ambas populações celulares aumentaram, respectivamente, 697% e 48%. Apesar dessas diferenças na expressão temporal dos eventos, ao término de 56 dias a quantidade de tecido ósseo e mielóide formada foi similar em ambos tratamentos.
Concluímos que tanto a MD como a MO alogênica são excelentes materiais de enxerto para o tratamento de extensos defeitos ósseos na região crânio-maxilo-facial, podendo futuramente serem utilizadas como substrato, na terapia óssea por engenharia tecidual. (Apoio: FAPESP - 00/05734-2 e 00/05735-9.)
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Comparação do reparo do tecido ósseo em fraturas de mandíbulas de cães tratadas com sistemas de fixação 2.4 e 2.0
PARIZOTTO, V. A.*, PARIZOTTO, S. P. C. O. L., GABRIELLE, M. F.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. E-mail: valeriomsi@terra.com.br
Este estudo teve por objetivo comparar, através de análise histológica, a resposta de tecido ósseo cicatricial com o uso de dois tipos de placas de titânio: 2,4 mm e miniplacas 2,0 mm, em fratura de mandíbula de cães. Para tal, foram realizadas fraturas cirúrgicas no corpo da mandíbula de 12 cães de porte médio, divididos aleatoriamente em dois grupos, de acordo com o sistema a ser utilizado para a fixação das fraturas. Dois cães de cada grupo foram sacrificados nos períodos de 15, 30 e 60 dias do pós-operatório e a região da fratura foi removida. Após sofrer processo de descalcificação, o material foi então processado e submetido à análise histológica (coloração por hematoxilina-eosina) do tecido de reparo entre os bordos de fratura.
Concluiu-se que o sistema de fixação 2,4 mm leva a uma melhor qualidade de reparo ósseo em relação ao sistema de fixação 2,0 mm, quando comparados os dois sistemas nos períodos de tempo propostos nesta pesquisa.
Pb015
Avaliação histológica de enxertos ósseos em procedimentos de levantamento de seio maxilar – estudo comparativo em humanos
ALVES, L. C.*, DECHICHI, P., CAMPOLI, M. A. O.
Histologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: mcampoli@triang.com.br
O propósito deste estudo foi avaliar histologicamente a qualidade do reparo ósseo, utilizado em uma mistura de osso autógeno e osso de origem bovina, em procedimento de levantamento de seio maxilar. Tais procedimentos foram realizados em 5 pacientes adultos sem desordens sistêmicas. Todos tinham seios maxilares largos e pneumatizados, com atrofia maxilar posterior de moderada a severa < ou = 5 mm. Foram realizados 5 locais de enxertos ósseos utilizando-se uma mistura de, 50% de osso autógeno e 50% de osso xenógeno, com a colocação de implantes após 6 meses. Neste momento 5 fragmentos foram retirados da região de enxerto ósseo e 5 foram removidos nas áreas de osso próprio do paciente, nos locais de instalação de implantes. Utilizamos uma broca trefina com 2,0 mm de diâmetro. As amostras foram fixadas em solução de formol à 10% por 24 h e posteriormente foram descalcificadas com solução de EDTA. Após a descalcificação as amostras foram processadas para inclusão em historesina. Os cortes com 2 mm de espessura foram corados em azul de toluidina a 1% e analisados ao microscópio de luz.
Na análise histológica observou-se, nos dois grupos, tecido ósseo trabeculado, com muitos osteócitos incluídos na matriz, delimitando pequenas cavidades contendo tecido medular. De acordo com os resultados conclui-se que não houve diferença histológica do tecido ósseo das regiões que receberam enxerto previamente, quando comparado a regiões que não receberam o enxerto. 

Pb016
Identificação da maloclusão de Classe II de Angle por graduandos em Odontologia
MIGUEL, J. A. M.*, BRUNHARD, I. P., ESPERÃO, P. T.
Odontologia Preventiva e Comunitária - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: j.a.miguel@terra.com.br
É essencial o reconhecimento da Classe II de Angle na época adequada, pois o sucesso do tratamento é obtido pelo crescimento puberal do indivíduo. Assim, é de suma importância para o clínico geral saber diagnosticar em tempo esta maloclusão, e desta forma encaminhar corretamente ao especialista. O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade dos alunos de graduação em reconhecer as principais características da maloclusão Classe II. Modelos de estudo e fotografias de um paciente Classe II de Angle bilateral em fase pré-surto puberal foram apresentados a 139 alunos do último período de 10 faculdades de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro. Questionários com perguntas fechadas avaliaram o grau de conhecimento e determinaram se havia divergência de opiniões entre as faculdades (teste qui-quadrado). Apenas 53% dos alunos reconheceram a maloclusão apresentada, embora 32% não foram capazes de classificá-la como bilateral. 95% afirmaram que se encontrariam aptos a tratar o caso, enquanto somente 5% entenderam que o paciente deveria ser encaminhado a um especialista. Para 54% dos alunos, o caso deveria ser tratado ortodonticamente no final da dentição mista e apenas 49% concordaram que a fase mais favorável para iniciar o tratamento é aquela na qual o paciente ainda apresenta potencial de crescimento. A faculdade de origem não teve influência na resposta (p > 0,05).
Concluiu-se que ao final do curso de graduação, muitos alunos permanecem inaptos a diagnosticar a Classe II e indicar a um especialista no momento adequado.
Pb017
Avaliação cefalométrica do triângulo hióideo em brasileiros da região de Piracicaba
FERRAZ, M. J. P. C.*, SOUSA, M. A., PEREIRA NETO, J. S., NOUER, D. F., MAGNANI, M. B. B. A.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: respiremelhor@respiremelhor.com.br
A falta de equilíbrio entre as funções básicas como a respiração, sucção, fonação e mastigação, podem provocar alterações que não se restringem apenas a este sistema crânio-buco-cervical, e sim ao organismo como um todo. O objetivo deste estudo foi mensurar cefalometricamente através do triângulo hióideo, indivíduos brasileiros, estabelecendo comparações com os valores registrados na literatura. Foi utilizada a técnica descrita por Bibby (1981) que para minimizar os efeitos da postura de cabeça, utilizou pontos não-cranianos para compor sua análise. A amostra constou de radiografias cefalométricas obtidas em norma lateral de 31 indivíduos brasileiros sendo 16 meninos e 15 meninas entre 8 e 15 anos de idade com maloclusão de Classe I de Angle . Não houve dimorfismo sexual na posição do osso hióide. Comparados com os valores registrados por Bibby (1981), observou-se que a posição ântero-posterior do osso hióide (H) em relação à terceira vértebra cervical (C3) foi constante com uma média de 34,03 mm e um desvio padrão de 3,85. As distâncias da posição ântero-posterior de C3 à sínfise, os resultados foram próximos aos registrados por Bibby e com valores médios inferiores (67,03 mm) aos encontrados por Menezes (1996). Em relação à posição vertical, o osso hióide se localizou mais superiormente e com inclinação menor que a amostra de Bibby.
Podemos concluir que uma mudança funcional na posição do osso hióide é importante para o processo de diagnóstico e que as diferenças raciais e o padrão facial podem interferir no crescimento e desenvolvimento crânio-facial.
Pb018
Avaliação de metais alergênicos em braquetes ortodônticos por meio de técnicas nucleares
ZENÓBIO, M. A. F.*, ZENÓBIO, E. G., GARCIA, M.
Ciencias e Técnicas Nucleares - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: gzenobio@uai.com.br
Com o objetivo de avaliar a composição elementar das ligas em braquetes ortodônticos, determinar e quantificar elementos metálicos comprovadamente alergênicos, como níquel, cromo e cobalto, este estudo realizou uma análise por espectometria de energia de raios X (EERX) e análise por ativação neutrônica (AAN). Foram selecionadas 14 amostras, de 14 diferentes marcas de braquetes ortodônticos que foram avaliadas pelo espectômetro dispersivo de energia e posteriomente pelo espectômetro gama após irradiação por nêutrons no reator nuclear Triga Mark IPR-R1 (CNEN/CDTN). Os resultados da espectometria de energia de raios X identificou o elemento cromo em todas as amostras. Esta análise também revelou que apenas três marcas não apresentaram em seus espectros o elemento níquel: Morelli - níquel free, Morelli - Golden line e corpo-de-prova- níquel free. A análise por ativação neutrônica, identificou a presença de cromo (14% a 19% dos íons por amostra) e cobalto (42 a 2.400 ppm dos íons por amostra). Foram identificados ainda, metais como titânio, ferro, manganês, ouro, molibidênio, prata estanho, antimônio, nióbio, cobre, zinco e selênio que apresentam na literatura pouca preocupação com relação ao potencial alergênico.
Portanto, concluiu-se que a avaliação prévia do histórico alergênico do paciente deve ser realizada para a instalação da aparatologia ortodôntica, pois as marcas analisadas apresentaram cromo em sua composição, relatado como o segundo metal mais alergênico e 78,5% das marcas apresentaram níquel, relacionado como o elemento mais importante no processo alérgico a metais.
Pb019
Prevalência da mordida cruzada posterior nos pacientes respiradores bucais da Clínica Infantil da Unib
DOMINGOS, V. B. T. C.*, PINHEIRO, A., TERRA, V., FERRIELLO, V.
Semiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: vfedomingos@hotmail.com
O propósito deste trabalho foi investigar as possíveis repercussões das variações do padrão respiratório sobre as alterações funcionais, esqueléticas e oclusais. Segundo a bibliografia pertinente, a respiração bucal é um dos principais fatores desencadeantes da mordida cruzada posterior em pacientes com dentição mista. Realizamos uma pesquisa envolvendo 32 pacientes, atendidos nos meses de março e abril de 2003, na Clínica Infantil da Unib, com idades variando entre 7 e 10 anos. Os dados foram coletados do prontuário destes pacientes. Estes prontuários contêm radiografia panorâmica, telerradiografia em norma lateral, ficha de anamnese e uma ficha clínica, devidamente preenchida pelos alunos do 5º ano do curso de Odontologia, supervisionados pelos professores da Clínica Infantil. Nessas fichas clínicas foram registrados os dados relativos ao padrão respiratório e ao tipo de oclusão de segmento posterior apresentado. Os alunos consideraram os pacientes como respiradores bucais quando estes não conseguiam permanecer por 60 a 90 segundos com uma pequena quantidade de água no interior da cavidade bucal, respirando normalmente pelo nariz. A mordida foi considerada cruzada se um ou mais dentes estivessem cruzados. Dos 32 pacientes, encontramos 14 respiradores bucais (43,75 %), e dentre estes 14 pacientes, 11 (78,57 %) apresentavam mordida cruzada posterior.
Com base nos resultados obtidos, confirmamos os achados da literatura, segundo os quais a respiração bucal tem influência preponderante na etiologia da mordida cruzada posterior.
Pb020
Liberação de níquel de bráquetes metálicos
SÓRIA, M. L.*, MENEZES, L. M., DEDAVID, B., PIRES, M.
Odontologia Preventiva - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: marinalarasoria@terra.com.br
O aço inoxidável, utilizado nos dispositivos ortodônticos, contém 8 a 10% de níquel, metal responsável por reações alérgicas em 10% da população. Avaliou-se a liberação de níquel de dois tipos de bráquetes de aço inoxidável: um convencional (austenítico) e outro modificado (com baixo teor de níquel), que foram imersos em dois tipos de soluções: saliva artificial e NaCl 0,05%. O experimento envolveu, portanto, quatro grupos experimentais (n = 7) e dois grupos controle (n = 4), conforme descritos a seguir. Cada corpo-de-prova era composto de sete bráquetes do mesmo tipo montados em segmento de fio retangular de aço inoxidável com 12  cm de comprimento, que foi inserido em tubo de ensaio contendo 10 ml da sua respectiva solução. O conjunto foi mantido em ambiente fechado, por duas semanas, com agitação e temperatura constantes (37°C). As amostras controle continham apenas a solução e o segmento de fio. O níquel presente nas soluções foi avaliado com espectrofotômetro de absorção atômica (Varian - Spectra A55) e os dados analisados estatisticamente, aplicando-se os testes Mann-Whitney e Wilcoxon. A massa de níquel encontrada foi: G1-bráquete convencional no NaCl: 8,500 mg; G2 - bráquete modificado no NaCl: 1,229 mg; G3 - bráquete convencional na saliva: 8,214 mg; G4 - bráquete modificado na saliva: 4,029 mg; C1 - controle NaCl: 1,550 mg; e C2 - controle saliva: 3,025 mg.
Pôde-se concluir que os bráquetes convencionais liberaram quantidades significativas de níquel, independente da solução e que os modificados não liberaram níquel, sendo os valores encontrados semelhantes aos dos grupos controle.
Pb021
Comparação entre análises de referência incisal em indivíduos jovens melanodermas brasileiros com oclusão normal
RONDELLI, C. E.*, NOUER, P. R. A., MAGNANI, M. B. B. A., NOUER, D. F., GARBUI, I. U., MARTINS, L. M.
Odontologia - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: cemr@horizon.com.br
A definição da posição do incisivo inferior oferece ao clínico dados para um correto planejamento e tratamento, visando inclusive uma melhor estabilidade pós-contenção. Observa-se porém, que as análises cefalométricas mais utilizadas em Ortodontia para diagnóstico, geralmente são baseadas em indivíduos leucodermas, que diferem em características craniofaciais das outras raças. Portanto, é necessário encontrar uma análise de referência incisal que se aproxime mais das características próprias dos indivíduos melanodermas. O presente trabalho teve como objetivo estudar o comportamento do incisivo inferior em relação às referências incisais preconizadas por Andrade (1-Jr), Interlandi (1-linha I), Vigorito (1-linha V) e Ricketts (1-linha AP) em jovens brasileiros melanodermas com oclusão normal verificando a ocorrência de dimorfismo sexual. Foram selecionadas 36 telerradiografias de cabeça tomadas em norma lateral de indivíduos brasileiros, melanodermas, na faixa etária de 10 a 14 anos, de ambos os sexos, com oclusão clinicamente excelente e que nunca se submeteram a tratamento ortodôntico do Setor de Documentação Científica do Curso de Pós-Graduação em Ortodontia da FOP/UNICAMP, onde foi traçado o desenho para obtenção das medidas estudadas.
Concluiu-se que a posição dos incisivos inferiores em jovens melanodermas brasileiros apresenta inclinação e vestibularização maior que a preconizada pelos autores consultados; sendo que os valores médios obtidos diferem entre si por duas análises estatísticas, havendo diferença significativa (p < 0,05) entre os métodos estudados.
Pb022
Efeito da expansão rápida maxilar na largura da cavidade nasal
COELHO, A. R. D. P.*, SIMÕES, R. C., FRAZON, N. N., CAMARGO, E. S.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: agdarisia@aol.com
Este estudo teve como objetivo avaliar a largura da cavidade nasal antes e após a realização da expansão rápida da maxila por meio do disjuntor palatal de Haas modificado. A amostra consistiu de 24 indivíduos de ambos os sexos, entre 7 anos e 10 anos e 11 meses, com mordida cruzada posterior esquelética, corrigida com a expansão rápida da maxila. Utilizou-se as telerradiografias em norma frontal (póstero-anterior) antes e após o tratamento, e as medidas da largura da cavidade nasal, aferidas dos pontos cavidade nasal direito (NCd) ao cavidade nasal esquerdo (NCe) foram obtidas por um único operador, em sala escura, com auxílio de negatoscópio e régua milimetrada. Os resultados indicam que houve aumento da largura da cavidade nasal, existe diferenças a nível de significância menor ou igual a 0,05, após o tratamento. A média de acréscimo nas medidas NCd-NCe foi de 1,52 mm, sendo o menor aumento igual a zero e o maior igual a 3 mm.
Pode-se concluir que, além de efetiva na correção da mordida posterior esquelética, alcançando a abertura da sutura palatina mediana, a expansão rápida da maxila gera remodelação estrutural na cavidade nasal, o que poderia melhorar a função respiratória nasal.
Pb023
Determinação do ângulo nasolabial em jovens brasileiros melanodermas com oclusão normal
GARBUI, I. U.*, MAGNANI, M. B. B. A., NOUER, D. F., NOUER, P. R. A., PEREIRA NETO, J. S., BÖECK, E. M., WATANABE, P., AMBROSANO, G. M.
Ortodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: cdivana@uol.com.br
Os indivíduos melanodermas possuem características craniofaciais diferentes das demais raças, principalmente de leucodermas que, normalmente, originam as análises cefalométricas utilizadas rotineiramente no diagnóstico e planejamento dos tratamentos ortodônticos. Sendo assim, fica explícita a necessidade de novas pesquisas que permitam um diagnóstico acurado e específico para esse grupo étnico. Os pesquisadores desenvolveram este trabalho com o objetivo de determinar valores médios para o ângulo nasolabial para jovens melanodermas brasileiros, com oclusão clinicamente excelente e verificar a ocorrência de dimorfismo sexual. Foram selecionadas 36 telerradiografias de cabeça tomadas em norma lateral de indivíduos brasileiros, melanodermas, na faixa etária de 10 a 14 anos, de ambos os sexos, com oclusão clinicamente excelente e que nunca se submeteram a tratamento ortodôntico do Setor de Documentação Científica do Curso de Pós-Graduação em Ortodontia da FOP/UNICAMP onde foram traçados pontos e linhas que deram origem ao ângulo nasolabial, o qual foi traçado e medido por um único pesquisador.
Após análise estatística e avaliação dos resultados concluiu-se que o ângulo nasolabial em indivíduos jovens brasileiros melanodermas apresenta-se mais agudo, ou seja o perfil tegumentar apresenta-se mais protruso. O valor médio obtido foram para ambos os gêneros foi de 88,14º, sendo que o valor obtido para os indivíduos do gênero feminino foi significativamente menor (p < 0,05).
Pb024
Avaliação de um sistema adesivo autocondicionante na força de união de “brackets” ao substrato contaminado por sangue
THYS, D. G.*, DUTRA, E. H., VIEIRA, S., MARUO, H., TANAKA, O.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: daniela_thys@ig.com.br
O objetivo do estudo foi comparar a força de união de um sistema autocondicionante e um hidrófilo na colagem de “brackets” (Morelli) sob contaminação por sangue. Foram avaliados os sistemas hidrófilo Transbond MIP (MIP-3M) e autocondicionante Transbond Self-etching Primer (SEP-3M). Oitenta incisivos bovinos foram divididos em dois grupos (MIP e SEP) e estes, em quatro subgrupos (n = 10) segundo as condições de contaminação por sangue: [1] sem contaminação; [2] condicionamento e contaminação (para SEP, a superfície de esmalte que foi contaminada); [3] condicionamento, “primer” e contaminação; [4] condicionamento, “primer”, contaminação e reaplicação do “primer”. O teste de cisalhamento foi realizado em máquina de ensaios EMIC (5 mm/min) e os dados analisados por ANOVA (2 critérios) e Tukey post hoc. Resultados (MPa): a força de união média para o sistema MIP foi 18,22 (a) e para o SEP 27,25 (b). Na condição [1] a força de união para MIP foi de 32,81 (CD) e para SEP foi 27,1 (BCD); [2] para MIP foi de 12,16 (AB) e SEP de 32,45 (CD); [3] para MIP foi de 6,8 (A) e SEP de 8,49 (A); [4] para MIP de 21,15 (ABC) e para SEP de 40,98 (D) (médias com mesma letra não apresentam diferença estatística - p < 0,05).
A contaminação com sangue prejudicou a união do sistema hidrófilo. Para o sistema autocondicionante, a contaminação com sangue não diminuiu a união na maioria das situações, exceto quando sobre a camada adesiva. A reaplicação do adesivo após contaminação melhorou a adesão do sistema hidrófilo, e elevou consideravelmente os valores de adesão do sistema autocondicionante.
Pb025
Comportamento do lábio superior após a retração dos incisivos em pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico
AN, T. L.*, CUOGHI, O. A., SANTOS, E. C. A., MENDONÇA, M. R., HAUY, R. R., BERTOZ, F. A.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: litien@hotmail.com
O presente trabalho objetivou avaliar o comportamento do lábio superior após a retração dos incisivos, bem como analisar a correlação e a previsibilidade dos comportamentos dessas estruturas. Utilizou-se 60 telerradiografias em norma lateral, tomadas no início e no final do tratamento ortodôntico corretivo de 30 pacientes (22 femininos e 8 masculinos) entre 10 e 17 anos, com má-oclusão de Classe II, divisão 1ª e de Classe I, com extração dos primeiros pré-molares superiores e inferiores ou apenas superiores. Grandezas lineares foram mensuradas tendo como referência uma linha perpendicular (Sp) à linha horizontal localizada a 7º abaixo da linha SN. Sendo normalmente distribuídos, todos os dados foram mensurados duas vezes, cujos valores médios foram submetidos ao teste t emparelhado, teste de correlação e de regressão linear. Em média, o lábio superior deslocou para trás 1,37 mm (p < 0,05) e o ângulo nasolabial aumentou 2,23º (p > 0,05), acompanhando 4,13 mm (p < 0,0001) de retração da borda incisal. Observou-se correlações significantes entre a retração da borda incisal e a do lábio superior (r = 0,6973; p < 0,0001), bem como com a abertura do ângulo nasolabial (r = -0,5166; p < 0,01). Apesar das correlações significantes, houve pouca previsibilidade quanto ao comportamento dessas estruturas.
Concluiu-se que apesar de haver comportamentos semelhantes entre a retração dos incisivos e do lábio superior, quantitativamente, os mesmos estabeleceram pouca previsibilidade entre si.
Pb026
Estudo in vitro da colagem de braquetes sobre o esmalte dental utilizando LEDs como fonte de luz – análise comparativa com a luz halógena
SILVA, P. C. G.*, PORTO NETO, S. T., BAGNATO, V. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: manakelpc@highnet.com.br
A proposta deste estudo foi a de avaliar um dispositivo original composto por LEDs para fixação de braquetes (Transbond -XT - 3M Unitek) ortodônticos sobre o esmalte dental. A avaliação do sistema LEDs foi realizada por meio dos testes: mapeamento térmico, resistência à tração e cisalhamento (método ISO-TR/11405 1994) e difusibilidade da luz. Foram utilizadas duas fontes de luz (LEDs e halógena) e os tempos de 40 e 60 segundos. Resultados: para o ensaio de mapeamento térmico, a luz halógena apresentou maior variação de temperatura em relação ao sitema LEDs, porém dentro do limite seguro. Para o teste de tração os valores médios foram baixos (luz halógena: 4,69 MPa; sistema LEDs: 3,22 MPa) para 40 segundos de exposição; valores médios superiores (9,96 MPa e 5,39 MPa, correspondentes) foram obtidos no tempo de 60 segundos de cura. No teste de cisalhamento, o sistema LEDs houve aumento de resistência relativa ao aumento do tempo de exposição (40 segundos: 12,21 MPa; 60 segundos: 20,41 MPa). A luz halógena mostrou pequena diminuição (40 segundos: 13,89 MPa; 60 segundos: 12,92 MPa). A análise estatística (teste F) revelou significância para os fatores luz e tempo, assim como a interação dos mesmos (p < 0,01). O padrão de fratura predominante em todo o experimento de resistência da união foi coesiva na resina e adesiva.
O sistema LEDs não foi efetivo no teste da difusão da luz. O dispositivo original composto por LEDs azuis representa uma opção viável para a colagem de dispositivos ortodônticos (braquetes) podendo ainda ser melhorado e novamente avaliado.
Pb027
Comparação da resistência de cisalhamento entre diferentes sistemas adesivos para colagem de “brackets” ortodônticos
RITTER, D. E.*, BRÜGGEMANN, G. G.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: daltroritter@hotmail.com
Este estudo comparou um adesivo “self etching primer” que é aplicado diretamente na superfície de esmalte (Transbond - 3M/ESPE) e um adesivo que exige ataque ácido ao esmalte antes de sua aplicação (Single Bond - 3M) quanto à resistência in vitro contra forças de descolagem de “brackets” ortodônticos. Foram usados 70 dentes bovinos decíduos limpos e desinfetados, divididos em dois grupos iguais. As raízes dos dentes foram inseridas em acrílico dentro de anéis plásticos, deixando as coroas expostas. O grupo 1 (controle) foi condicionado com ácido fosfórico 37% por 30 segundos, lavado por 30 segundos e seco. Foram aplicadas duas camadas de adesivo Single Bond na face vestibular do dente, seguido de um leve jato de ar por 10 segundos e fotopolimerização por 20 segundos. No grupo 2 foi feita uma aplicação do adesivo Transbond por 3 segundos na face vestibular do dente seguido de um leve jato de ar por 10 segundos. A segunda camada foi aplicada da mesma forma que a primeira e sem fotopolimerização. Nos dois grupos os “brackets” foram colados com a mesma resina (Transbond), que foi fotopolimerizada por 20 segundos em cada lado do “bracket”, e estocados em água destilada por 1 semana numa incubadora a 37°C. Os “brackets” foram descolados com a Instron Testing Machine numa velocidade de 1,0 mm/min. No grupo 1 a resistência média ao cisalhamento foi de 17,72 ± 10,16 MPa e no grupo 2 foi 14,65 ± 4,98 MPa. De acordo como teste t (p < 0,05) não houve diferença significativa entre os grupos.
Este resultado sugere que o “self etching primer” usado foi tão eficaz quanto o adesivo convencional utilizado.
Pb028
Avaliação cefalométrica do perfil tegumentar inferior da face em indivíduos com oclusão normal e Classe II, divisão 1ª de Angle
SIMÕES, R. C.*, BOSCARDIN, M., IGNÁCIO, S. A., GUARIZA FILHO, O., TANAKA, O.
Mestrado em Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: robertoorto@ig.com.br
Este trabalho tem por objetivo avaliar cefalometricamente o perfil tegumentar inferior da face em indivíduos com oclusão normal e Classe II, divisão 1ª de Angle por meio de análises preconizadas por Steiner (1962); Merrifield (1966); Burstone (1967); Ricketts (1968). A amostra foi composta por 15 indivíduos com oclusão clinicamente normal e 72 indivíduos Classe II, divisão 1ª de Angle (idades entre 11,0 e 14,11 anos). Os traçados foram delineados por um único operador, em sala escura, sobre negatoscópios e as medidas obtidas por meio de um paquímetro digital de precisão. Utilizou-se a distância entre os pontos LS e LI, perpendicularmente, às linhas Steiner, Ricketts e Burstone e a espessura do lábio superior e do mento total (Merrifield). Para LS, LI, espessura do lábio superior e mento total, o teste de análise de variância a dois critério de classificação ao nível de probabilidade p < ou = 0,05, mostrou que existe diferença estatisticamente significante entre as análises estudas, porém não existe diferença entre os indivíduos com oclusão normal e Classe II, divisão 1ª. As análises diferem entre si sendo os valores de Ricketts < Steiner < Burstone, com médias para LS de –0,18, 2,72 e 5,84 mm e, para o LI de 0,95, 2,61 e 4,49 mm respectivamente.
Conclui-se que não existe diferença estatisticamente significante para as variáveis LS, LI, espessura do lábio superior e mento total entre os indivíduos com oclusão clinicamente normal e Classe II, divisão 1ª, na amostra estudada.
Pb029
Verificação do triângulo de Tweed em jovens brasileiros melanodermas com oclusão normal
INOUE, R. C.*, KURAMAE, M., NOUER, D. F., MAGNANI, M. B. B. A.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rogercristiano@zipmail.com.br
Foi realizado um estudo cefalométrico em uma amostra constituída por 37 indivíduos jovens melanodermas, de ambos os sexos, sendo 16 do sexo masculino e 21 do feminino, com idade de 10 a 14 anos, descendentes de pais e avós melanodermas brasileiros da região de Piracicaba - SP, com oclusão normal e que nunca se submeteram a tratamento ortodôntico. O presente trabalho teve como objetivo a verificação de valores médios para as grandezas que compõem o triângulo de Tweed, ou seja, o FMA, FMIA e IMPA, além de verificar a ocorrência de dimorfismo sexual para esse grupo étnico. Após a realização da análise estatística, onde foi aplicado o teste t, ao nível de 5%, os resultados mostraram que houve uma maior inclinação dos incisivos inferiores e um perfil facial mais convexo nesse grupo racial, sem dimorfismo sexual. 
O melanoderma brasileiro possui uma maior inclinação dos incisivos inferiores e perfil facial mais convexo em relação ao leucoderma, o que constitui uma característica inerente da sua raça. Não houve dimorfismo sexual. 
Pb030
Resistência à união e remanescente adesivo de diferentes sistemas de fixação ortodôntica
ALCANTARA, P. C. C.*, ANTONIO, A. G., NEVES, A. A., MAIA, L. C., GLEISER, R.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: paulacrisalcantara@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar, através de um ensaio de cisalhamento, diferentes sistemas de fixação ortodôntica, quanto à resistência de união ao esmalte e quantidade de remanescente de compósito. Sessenta fragmentos de esmalte bovinos, embutidos em resina epoxídica, tiveram o esmalte superficial planificado com lixas d’água de granulação seriada. Após profilaxia com pedra-pomes e água, condicionamento (H3PO4 à 37,5%), lavagem e secagem, “brackets” ortodônticos foram fixados com os seguintes materiais: G1 (BiofixÒ), G2 (TransbondÒ), G3 (FluroshieldÒ) e G4 (TPHÒ). Depois de 24 horas em ambiente úmido, procedeu-se à descolagem através do ensaio mecânico de cisalhamento (InstronÒ) e aquisição digital das imagens dos corpos-de-prova para análise quantitativa do remanescente de compósito através de análise de imagens (ImagePro PlusÒ). Considerando-se os valores de resistência ao cisalhamento (MPa) verificou-se que G2 (13,3 ± 3,92) > G4 (10,79 ± 3,90) > G1 (10,2 ± 3,23) > G3 (9,02 ± 1,96), encontrando-se diferenças estatisticamente significantes (p < 0,01) para G2 e G3 (teste de Tukey). Quanto à quantidade de remanescente, verificou-se que G4 (7,68 ± 1,09) > G3 (7,55 ± 2,13) > G2 (5,27 ± 3,44) > G1 (3,78 ± 2,97), com diferenças estatísticas (p < 0,01) entre G1 e G3, e G1 e G4 (teste de Kruskal-Wallis).
Considerando-se a metodologia empregada, pode-se concluir que os compósitos ortodônticos apresentaram comportamentos distintos, sendo o Transbond superior ao Biofix em relação à resistência ao cisalhamento e o oposto ocorrendo em relação ao remanescente do compósito no esmalte.
Pb031
Resistência ao cisalhamento de “brackets” metálicos colados à superfície do esmalte dentário: estudo em dentes humanos
NETTA, M. L. S. S.*, SHIMIZU, R. H., SHIMIZU, I. A., MARUO, H., IGNÁCIO, S. A.
Mestrado em Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: nettafontana@aol.com
Objetivou-se com este estudo, avaliar a resistência ao cisalhamento de “brackets” metálicos Abzil-Lancer. Utilizou-se o compósito auto-ativado Concise Ortodôntico e os fotoativados Transbond XT e Enlight. Selecionou-se quinze indivíduos da Clínica de Ortodontia da PUCPR, onde os dentes extraídos com as superfícies vestibulares ausentes de restaurações, fraturas, trincas ou cáries, submetidos à profilaxia com pedra-pomes, água e taça de borracha, e mantidos em soro fisiológico. Os corpos-de-prova foram posicionados em resina acrílica. Após a profilaxia do dente, foi realizado o condicionamento do esmalte com ácido fosfórico 37% durante 20 segundos. Com a seringa tríplice, foi lavada a superfície vestibular por 20 segundos e seca com ar. Em seguida, aplicado o agente de união e colado o “bracket”, com os compósitos Transbond e Enlight (fotopolimerizados por 40 segundos), para o Concise Ortodôntico, aguardou-se o tempo determinado pelo fabricante. Após 24 horas, realizou-se o teste com a máquina de ensaio EMIC com velocidade de 1 mm/mim. Os resultados demonstraram que o Transbond XT apresentou uma força média de cisalhamento de 24,37 kg, o Concise Ortodôntico de 18,83 kg e, finalmente, o Enlight de 15,40 kg. Para a análise dos dados, foi utilizada ANOVA e o teste de Tukey, constatando diferença entre os grupos a um valor de p £ 0,05.
Baseado nos resultados e no tratamento estatístico pôde-se concluir que: o compósito Transbond XT apresentou maior resistência ao cisalhamento que o compósito Concise Ortodôntico e, que por sua vez, apresentou maior média de força que o compósito Enlight.
Pb032
Avaliação das alterações dentoalveolares e a estabilidade do tratamento com o uso do quadri-hélice
MEISTER, E. R.*, COELHO, U., ORTOLAN, M. P., GERMINIANI, W. I. S.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: edisonmeister@uol.com.br
O objetivo deste estudo retrospectivo foi avaliar as alterações dentoalveolares nos arcos dentários suscitadas pelo uso do quadri-hélice. A amostragem consistiu de 15 pacientes atendidos pela disciplina de Ortodontia da UEPG, sendo 7 meninos e 8 meninas, com idade variando de 6 a 10 anos, com uma média de 7 anos e 8 meses, todos em dentadura mista. Foram avaliadas as distâncias intermolares (primeiros molares permanentes) superiores (DMS) e inferiores (DMI) e intercaninos decíduos superiores (DCI) e inferiores (DCI), no início do tratamento (T1), após a expansão (T2) e 6 meses após a expansão (T3). Todas as medidas foram realizadas na porção cérvico-palatina/lingual dos referidos dentes. Os resultados demonstraram que ocorreu uma expansão significativa na DMS de 4,63 mm (p < 0,0001) e da DCS de 3,34 mm (p < 0,0001) entre os perídos T1 e T2, não evidenciada em relação a DMI, o que define a ação específica do quadri-hélice no arco maxilar. Quanto a estabilidade, a análise entre T2 e T3, mostrou uma diferença de 1,3 mm na DMS e de 0,65 mm, o que denotam uma pequena contração, sem alterações significativas em termos do ganho incial da expansão.
Concluímos que o quadrihélice é um aparelho efetivo e a pequena recidiva encontrada deve ser considerada um ajuste da oclusão, pois o quadri-hélice deve atuar sempre em sobrecorreção.
Pb033
Comparação entre grandezas cefalométricas utilizando o ponto pório anatômico e metálico
RAMALLI, E. L.*, ROMANO, F. L., PEREIRA NETO, J. S., MAGNANI, M. B. B. A., NOUER, D. F.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: roberto@fop.unicamp.br
O objetivo deste trabalho foi comparar as grandezas cefalométricas FMA, FMIA, ângulo do plano oclusal (plano horizontal de Frankfurt . Plano oclusal), em traçados cefalométricos utilizando o ponto pório anatômico e metálico. Foram realizados traçados em trinta telerradiografias laterais da cabeça utilizadas para os dois grupos. No grupo 1 foi marcado o ponto pório anatômico e no grupo 2 o pório metálico no traçado do PHF, em todas as grandezas analisadas. Os valores médios dos ângulos FMA (32,33°) e ângulo do plano oclusal (10,77°) no grupo 2 foram estatisticamente superiores aos encontrados no grupo 1 (FMA- 27,57°; ângulo do plano oclusal- 6,23°) . O valor médio do ângulo FMIA (62,73°) no grupo 1 foi superior estatisticamente ao do grupo 2 (57,80°).
Concluiu-se com estes resultados que a marcação em traçados cefalométricos do ponto pório (anatômico ou metálico) alteraram os valores dos ângulos FMA, FMIA e ângulo do plano oclusal, podendo resultar em diferentes planos de tratamento.
Pb034
Avaliação das grandezas cefalométricas computadorizadas obtidas em Centros de Radiologia Odontológica
TANAKA, J. M., ALMEIDA, R. C.*, ALMEIDA, M. H. C.
Ortodontia - CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC. E-mail: rca.orto@limeira.com.br
Neste estudo avaliamos as medidas cefalométricas enviadas por Centros de Radiologia Odontológica. As medidas foram obtidas através de um programa computadorizado (Radiocef 2000, Radiomemory - Brasil), no qual os pontos cefalométricos são digitados diretamente na tela do monitor. Foram enviadas 10 (dez) telerradiografias, em norma lateral da cabeça, para 10 (dez) Centros de Radiografias Odontológicas, sobre as quais foram confeccionados traçados cefalométricos pelo método computadorizado, padrão USP, tendo sido avaliadas estatisticamente 10 grandezas cefalométricas angulares e 6 grandezas cefalométricas lineares. A investigação demonstrou que algumas medidas apresentam um certo grau de incerteza, alguns pontos são de difícil identificação, o operador comete erros e, principalmente, que algumas medidas devem ser replicadas. Devemos ter em mente que sempre há um grau de incerteza em todas as medidas, e conhecer o grau de desvio padrão para cada medida e o seu intervalo de confiança é indispensável.
Concluímos que os Centros de Radiologia Odontológicas devem ser muito bem avaliados antes de serem escolhidos para a execução das medidas cefalométricas, pois algumas clínicas apresentaram uma grande tendência ao erro, com desvio padrão elevado para as medidas. As clínicas que obtiveram um índice de acerto bom apresentaram baixo desvio padrão com certa constância, na maioria das grandezas.
Pb035
Avaliação eletromiográfica do músculo masseter, antes e após a desprogramação neuromuscular com placa oclusal
SANTOS, H. M. G.*, ANDRIGHETTO, A. R., CERQUEIRA, E. P., FANTINI, S. M.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: helenamarciaguerra@bol.com.br
Placas oclusais têm sido utilizadas para alcançar-se a desprogramação neuromuscular com finalidade de avaliação oclusal mais precisa, permitindo diagnóstico em relação cêntrica. A eletromiografia (EMG) constitui-se em dispositivo de pesquisa utilizado de forma eficiente no registro das variações eletromiográficas dos músculos elevadores da mandíbula decorrentes do uso da placa oclusal. Este trabalho propõe-se a avaliar as atividades eletromiográficas médias, dos músculos masseter direito (MD) e esquerdo (ME), no apertamento oclusal máximo, antes e após a desprogramação com uso de placa oclusal, verificando-se as possíveis variações dos dados obtidos. A amostra consistiu de 16 indivíduos assintomáticos, dentadura permanente completa e maloclusão de Classe II, com média de idade de 17 anos e 4 meses. Todos os indivíduos da amostra foram submetidos à desprogramação neuromuscular, com o uso de placa oclusal pelo tempo médio de 9 meses e 26 dias. Foram realizados registros eletromiográficos com eletrodos de superfície, antes e após a desprogramação. Os registros foram calculados pelo “root mean square” (RMS), expressos em microvolts (μV). Os dados foram comparados utilizando-se teste não-paramétrico de Wilcoxon (z), considerando-se nível de significância de 5%. As atividades eletromiográficas observadas foram: MD: antes da desprogramação, 107,27 μV e após, 178,37 μV (z = –3,36; p = 0,001); ME: antes, 98,50 μV e após, 164,47 μV (z = –2,74; p = 0,006).
Constatou-se aumento estatisticamente significante das atividades eletromiográficas dos músculos masseter direito e esquerdo, em apertamento máximo, após a desprogramação.
Pb036
Resistência ao cisalhamento de bráquetes com CIV modificado por resina utilizando três formas de preparo do substrado
MACHADO, C. V.*, BERGER, O. P., LIMA, E. M., OSHIMA, H. M. S., LANES, M.
Ortodontia Preventiva - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: cristianovm@hotmail.com
Este estudo in vitro avaliou a resistência de união ao cisalhamento de bráquetes ortodônticos ao esmalte, obtida através de um cimento de ionômero de vidro modificado por resina fotopolimerizável, usando 3 tipos de preparo prévio do esmalte. Utilizaram-se 45 terceiros molares humanos que foram seccionados no nível do colo dentário, incluídos em tubos plásticos e distribuídos aleatoriamente em 3 grupos: Grupo I, no qual a superfície vestibular dos dentes foi condicionada com ácido fosfórico a 37% (3M) por 30’; Grupo II, esmalte condicionado com ácido poliacrílico a 40% (Durelon - ESPE) durante 30’ e Grupo III, sem condicionamento ácido do esmalte. Os bráquetes (Unitek - 3M), foram cimentados com Fuji-Ortho LC (GC). Após a cimentação, os corpos-de-prova foram armazenados por 1 hora em ambiente a 23°C e 100% de umidade relativa, e depois por sete dias em água destilada a 37°C. Em seguida, foram submetidos ao teste de resistência ao cisalhamento na máquina de ensaio universal (EMIC, DL2000), com taxa de deslocamento de 0,5 mm/min. Os dados foram analisados com ANOVA e teste de Tukey. Verificou-se que os valores médios para os Grupos I, II e III foram respectivamente: 13,79 MPa (a), 13,67 MPa (a) e 6,66 MPa (b). O índice de adesivo remanescente (ARI) para a maioria dos corpos-de-prova (89,1%) foi o escore 1, não havendo diferença entre os grupos.
Conclui-se que não houve diferença entre os ácidos avaliados e que ambos foram superiores ao grupo sem condicionamento.
Pb037
Resistência ao cisalhamento de um cimento de ionômero de vidro autopolimerizável
BRITTO, D. N. S.*, MOLITERNO, L. F. M., SAMPAIO FILHO, H. R.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: danibritto@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência ao cisalhamento do CIV reforçado com resina autopolimerizável (Fuji Ortho) com e sem condicionamento ácido prévio, em pré-molares superiores e inferiores. 60 pré-molares foram extraídos por indicação ortodôntica e armazenados em solução de formol a 10%, depois incluídos com resina num tubo de PVC. O conjunto foi então submerso num pote com água a 36°C ± 1°C onde permaneceu por uma semana. Procederam-se as colagens com o CIV (Fuji Ortho) de acordo com as instruções do fabricante em 4 grupos de 15: Grupo SUP-SEM (pré-molares superiores sem condicionamento ácido prévio do esmalte); Grupo SUP-COM (pré-molares superiores com condicionamento ácido prévio do esmalte); Grupo INF-SEM (pré-molares inferiores sem condicionamento ácido prévio do esmalte) e Grupo INF-COM (pré-molares inferiores com condicionamento ácido prévio do esmalte). O ensaio de cisalhamento com máquina de ensaio universal foi realizado 1 semana após a colagem. Os resultados revelaram uma força média para o Grupo SUP-SEM de 5,15 MPa, Grupo SUP-COM de 7,45 MPa, Grupo INF-SEM de 4,27 MPa e Grupo INF-COM de 6,35 MPa. Aplicando o teste de ANOVA constatou-se diferenças, submetendo, então, as amostras ao teste de múltiplas comparações de Tukey que apontou diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos com e sem condicionamento prévio, mas semelhança entre superiores e inferiores. 
Conclui-se que a resistência ao cisalhamento deste CIV (Fuji Ortho), não mostrou diferenças para dentes superiores e inferiores, e sim, entre os grupos com e sem condicionamento prévio do esmalte.
Pb038
Esmalte humano versus bovino: resistência ao cisalhamento com ionômero de vidro sob três condições de preparo da superfície
BERGER, O. P. D. A.*, SÓRIA, M. L., MACHADO, C. V., MASSULO, R., LIMA, E. M., OSHIMA, H. M. S.
Odontologia Preventiva - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: olga73@terra.com.br
Objetivou-se comparar o esmalte humano com o bovino na colagem de braquetes (3M-Unitek) com Fuji Ortho LC (GC) sob 3 condições de preparo do esmalte. Para tanto, 45 terceiros molares humanos e 45 incisivos bovinos foram secionados e incluídos em tubos plásticos. Os 90 corpos-de-prova foram divididos em 6 grupos (n = 15), de acordo com o tipo de dente, humano ou bovino, e de acordo com o tipo do preparo do esmalte: (A) superfície não-condicionada; (B) condicionamento com ácido fosfórico 37% (3M) por 30 s; e (C) condicionamento com ácido poliacrílico (Durelon - ESPE) por 30 s. Após a colagem, os corpos-de-prova foram armazenados por uma 1 h a 23ºC em umidificador e por mais uma semana em água destilada a 37ºC. 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 foram analisados com ANOVA e Newman-Keuls. Verificou-se que, tanto para o esmalte humano como para o bovino, não houve diferença significativa para os dois ácidos utilizados, mas ambos foram superiores aos grupos sem condicionamento. Os valores médios, para todas as formas de preparo da superfície, para os dentes humanos e bovinos foram respectivamente 9,39 MPa e 5,58 MPa.
Concluiu-se que: (1) o condicionamento com ácido poliacrílico e fosfórico não foram diferentes entre si, independente do tipo de esmalte, sendo que ambos foram superiores aos grupos não-condicionados; (2) o esmalte bovino apresenta, em média, valores de resistência de união 40% menores que o humano.
Pb039
Influência do padrão respiratório na morfologia craniofacial
ROSETTI, F. C.*, MATSUMOTO, M. A. N., FERES, M. F. N., ENOKI, C.
Clínica Infantil, Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: ferosetti@zipmail.com.br
Tendo em vista a influência da função respiratória no desenvolvimento das estruturas orofaciais, este estudo teve como objetivo avaliar por meio de análise cefalométrica as diferenças nas proporções faciais de crianças respiradoras bucais e nasais. Foram utilizadas 60 radiografias cefalométricas de crianças entre 6 e 10 anos. Após uma avaliação otorrinolaringológica para o diagnóstico do tipo de respiração, os pacientes foram divididos em um grupo constituído de crianças respiradoras bucais, com determinado grau de obstrução das vias aéreas e outro grupo, utilizado como controle, composto de crianças respiradoras nasais. Os pacientes foram submetidos a avaliação ortodôntica por meio de radiografias cefalométricas em norma lateral, a fim de avaliar as proporções faciais através das seguintes medidas: SN.GoGn, ArGo.GoMe, N-Me, N-ENA, ENA-Me, S-Go, S-Ar, Ar-Go; e os seguintes índices: iAF = S-Go/N-Me, iAFA = ENA-Me/N-Me e iPFA = N-ENA/ENA-Me. Foi constatado que os valores de inclinação do plano mandibular (SN.GoGn) nos pacientes respiradores bucais apresentaram-se estatisticamente maiores que nos pacientes nasais, enquanto que a proporção da altura facial posterior e anterior (iAF), e da altura facial anterior superior e inferior (iPFA) foram estatisticamente menores nos pacientes bucais, indicando altura facial posterior menor que a anterior nesses pacientes.
Pode-se concluir que os respiradores bucais tem uma tendência a ter uma maior inclinação mandibular e um padrão de crescimento vertical, demonstrando a influência da função respiratória no desenvolvimento craniofacial. 
Pb040
Avaliação da qualidade de preparos retroapicais utilizando brocas CVD em ultra-som
PALO, R. M.*, MENEZES, M. M., BENETTI, A. R., VALERA, M. C., TRAVA-AIROLDI, V.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: rmpalo@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a formação de microtrincas e a qualidade de preparos retroapicais com pontas de diamante CVD (Chemical Vapor Deposition) em quatro aparelhos de ultra-som (US) quando comparados à ponta diamantada convencional em alta rotação. Cinquenta incisivos bovinos tiveram suas coroas seccionadas no nível da junção amelocementária e o tecido pulpar removido. As raízes foram submetidas à apicetomia em ângulo de 90° com broca carbide cilíndrica. Em seguida, foram imersas em azul de metileno 0,04% por 24 horas. Os ápices foram fotografados e as raízes divididas em grupos de acordo com o aparelho de US a ser utilizado para realização do preparo retroapical com broca CVD: G1 - Profi I AS Ceramic; G2 - Jet Sonic Four Plus; G3 - Nac Plus; G4 - Laxys Easy. O grupo controle recebeu preparos com broca esférica em alta rotação. Após os preparos, as raízes foram novamente imersas em corante, fotografadas e avaliadas em relação ao número e tipo de microtrincas e regularidade do preparo, atribuindo-se escores. Observou-se um número reduzido de microtrincas após preparo retroapical com US. Através do teste de Kruskal-Wallis (5%) verificou-se não haver diferenças estatisticamente significantes entre os grupos testados quanto ao número (p = 0,2236) e tipo (p = 0,1279) de microtrincas. No entanto, os preparos em US apresentaram-se estatisticamente mais regulares quando comparados aos preparos executados em alta rotação (p = 0,0004).
Concluiu-se que o uso de pontas diamantadas CVD em ultra-som foi efetivo e seguro quanto a formação de microtrincas após preparo retroapical.
Pb041
Estudo da infiltração apical de três técnicas de obturação em canais curvos, preparados com sistema rotatório GT
MORDENTE, V. L. M.*, SILVEIRA, F. F., NUNES, E.
Mestrado em Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: vania@photocolor.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi comparar três diferentes técnicas de obturação do canal radicular quanto à infiltração apical. Foram utilizados 30 canais de raízes mesiais de molares inferiores de humanos extraídos, que foram radiografados para mensurar a curvatura pelo método de Schneider. Os canais foram preparados com instrumentos acionados a motor de níquel-titânio, técnica ProSystem GT, empregando como solução irrigadora hipoclorito de sódio a 2,5%. Realizada a impermeabilização da superfície dentária externa, exceto na região do forame apical, os dentes foram divididos aleatoriamente em três grupos: I) técnica da condensação lateral; II) técnica híbrida de Tagger; III) técnica do System B/Obtura II. Em seguida foram imersos em tinta nanquim (Faber-CastellÒ) a 37ºC por 5 dias, e então diafanizados para mensuração em mm da infiltração apical do corante através de estereomicroscópio. Os resultados obtidos foram submetidos a análise estatística pelo método Kruskal-Wallis, que não determinou diferença significativa entre os três grupos de obturação.
De acordo com a metodologia e os resultados deste trabalho, podemos concluir não existir diferença na quantidade de infiltração apical entre as três técnicas de obturação.
Pb042
Avaliação da permeabilidade dentinária e alterações morfológicas no assoalho pulpar após uso laser de Nd:YAG e Dermabond®
RESENDE, L. M.*, LAGE-MARQUES, J. L.
Endodontia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: resendelm@interfire.com.br
Uma das principais vias de contaminação entre endodonto e periodonto são canais laterais e acessórios presentes nos assoalhos pulpares. O objetivo deste estudo foi avaliar a permeabilidade dentinária e a superfície do assoalho da câmara pulpar de molares, após condicionamento da dentina com laser de Nd:YAG ou com Dermabond. Para isto, 30 molares tiveram seus canais preparados pela técnica de Paiva & Antoniazzi até a lima tipo K #60 e divididos em 3 grupos, cujos tratamentos sob o assoalho da câmara pulpar dos dentes foram: Grupo 1 - nenhum tratamento realizado (controle); Grupo 2 - foi depositada uma camada de Dermabond; Grupo 3 - receberam irradiação com laser de Nd:YAG (1,064 mm) sob os parâmetros de 200 mJ/3 W/15 Hz, durante 40 segundos. Os canais foram obturados e o azul de metileno a 0,5% permaneceu por 2 horas sob o assoalho. As amostras obtidas por cortes no sentido mésio-distal foram digitalizadas, sendo que a aferição realizada pelo sistema ImageLab, que revelou a média  penetração do corante de 27,66% nas amostras do Grupo 1 e de 16,84% nas do Grupo 3. Nenhuma amostra do Grupo 2 apresentou infiltração do corante. O teste de Kruskal-Wallis indicou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos testados (p < 0,001). A análise em microscopia eletrônica de varredura revelou que as amostras do Grupo 1 estavam com os túbulos abertos e as do Grupo 2 com os túbulos obliterados. As do Grupo 3 indicaram alterações morfológicas, como fusão e resolidificação dentinária e diminuição do diâmetro dos túbulos.
Foi possível  concluir que o Dermabond® foi capaz de impermeabilizar o assoalho pulpar.
Pb043
Avaliação clínica do sucesso do tratamento endodôntico de emergênca realizado por alunos da FOP-UNICAMP
MENINI, M. O.*, ZAIA, A. A., FERRAZ, C. C. R., GOMES, B. P. F. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ma.menini@bol.com.br
Foram avaliados 100 pacientes que procuraram o serviço de plantão de urgência da FOP-UNICAMP, queixando-se de dor de dente, sendo o diagnóstico confirmado como de origem endodôntica. O tratamento foi realizado conforme preconizado pela disciplina de endodontia da FOP-UNICAMP, sendo usado como medicação intracanal hidróxido de cálcio P.A. em água destilada ou hidróxido de cálcio P.A. associado a clorexidina gel 2%. O estudo avaliou a porcentagem de pacientes atendidos e o índice de sucesso em relação ao sexo dos pacientes, idade, grupo dental, diagnóstico pulpar, presença de lesão periapical radiográfica e tipo de medicação intracanal empregada. O controle após o atendimento de emergência foi realizado através de contato telefônico em 24 horas. Caso o paciente não relatasse dor, o tratamento foi considerado como sucesso. Caso o paciente relatasse dor, este foi orientado a retornar ao serviço de plantão de urgência da FOP-UNICAMP, para avaliação. Foi realizada nova anamnese constando a história da dor, para certificar que esta dor esteve realmente relacionada ao dente que foi tratado; e exame clínico através de teste de palpação e percussão, exame dos tecidos moles (gengiva), que foram realizados novamente para descartar a possibilidade da dor estar relacionada ao posicionamento de um grampo quando do isolamento absoluto. Foi verificada também a oclusão. Os dados coletados foram tabulados e analisados estatisticamente.
O presente trabalho demonstrou que o tratamento endodôntico de emergência realizado na FOP-UNICAMP teve 93% de sucesso.
Pb044
Estudo comparativo da resposta histológica produzida pelo MTA de duas marcas comerciais na submucosa de ratos
TROIAN, C. H.*, KOWALSKI, R., FIGUEIREDO, J. A. P., BIER, C. A., KOOPER, P. M. P.
Endodontia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: carotroian@hotmail.com
O objetivo do presente estudo foi avaliar, comparativamente, a resposta histológica ao implante, em tubos de polietileno, do cimento agregado trióxido mineral (MTA) de duas marcas comerciais. Para a realização do estudo foram utilizados doze ratos Wistar, do sexo masculino, com peso aproximado de 200 g. Os tubos foram implantados na região do filtro superior, do lado direito, contendo MTA (Dentsply) e, do lado esquerdo, MTA (Angelus). Seis ratos foram eutanasiados sete dias após o implante e três após 60 dias. Os outros três foram a óbito antes do período proposto, sendo descartados da amostra. Realizou-se, então, a dissecção da região correspondente ao local do implante, e a área de contato com o material foi localizada para o processamento histológico. As lâminas histológicas foram observadas em microscópio óptico e fez-se uma análise descritiva dos resultados para cada material, nos dois períodos experimentais. Os resultados mostraram reação tecidual similar para ambos os materiais. Observou-se uma resposta inflamatória leve no período de sete dias que, praticamente, desapareceu após 60 dias.
Ambas as marcas comerciais de MTA testadas tiveram comportamento semelhante; o cimento MTA produziu reação tecidual satisfatória em ambos os tempos experimentais.
Pb045
Análise comparativa in vivo, entre o método eletrônico Novapex e o método radiográfico na determinação da odontometria
RENNER, D.*, BARLETTA, F. B., DOTTO, S. R., DOTTO, R. F., WAGNER, M. H.
Enfermagem e Odontologia - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL. E-mail: renner@viavale.com.br
A determinação do comprimento de trabalho na terapia endodôntica constitui-se em um passo muito importante para o sucesso do tratamento. O objetivo deste trabalho foi comparar o método radiográfico da técnica periapical da bissetriz com o método eletrônico Novapex. Foram selecionados 37 dentes monorradiculares, sendo 21 com polpa necrosada e 16 com polpa viva. Acorde diâmetro anatômico no terço apical, foi introduzida uma lima de 31 mm no interior do canal radicular e quando o aparelho acusava 1 mm da saída foraminal, os dentes eram radiografados nesta medida. Com auxílio de um paquímetro digital, lupa e negatoscópio foi mensurada na radiografia a distância entre a ponta do instrumento e o vértice radiográfico. Medidas compreendidas entre 0,5 mm e 1,5 mm do vértice radiográfico, foram consideradas confiáveis. Os resultados mostraram índice de acerto de 75% em polpa viva e 80,9% em polpa mortificada. 
Conclui-se através da análise dos resultados que o localizador apical Novapex constitui-se em um excelente recurso na determinação do comprimento de trabalho, quando corretamente utilizado através de suas indicações.
Pb046
Gates-Glidden versus Orifice Shaper – avaliação da dentina remanescente na zona de risco
FREITAS, L. F.*, CAMÕES, I. C. G., FONSECA, J. S., GOMES, C. C.
Odontoclínica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: lilianffreitas@uol.com.br
Este estudo avaliou a espessura de dentina remanescente das raízes mesiais de molares inferiores submetidas à ação das brocas Gates-Glidden ou Orifice Shaper, na zona de risco (limite entre terço cervical e médio), durante o alargamento do segmento cervical do canal radicular. Foram selecionados aleatoriamente 11 molares inferiores humanos, divididos em 2 grupos: grupo 1 - 6 amostras, cujos canais mésio-vestibulares foram alargados com Gates-Glidden e os canais mésio-linguais com Orifice Shaper, e grupo 2 - 5 amostras, cujos canais mésio-vestibulares foram alargados com Orifice Shaper e os canais mésio-linguais com Gates-Glidden. As amostras foram seccionadas ao nível da zona de risco, após terem sido incluídas em blocos de resina de poliéster, de modo a possibilitar que fossem fotografadas antes e após o experimento, exatamente, na mesma posição e com o mesmo fator de ampliação. Para análise das amostras utilizou-se uma lupa estereoscópica. Para análise dos resultados foi aplicado o teste t Student (valor de p = 0,001) e o teste não-paramétrico de Wilcox (valor de p = 0,004) sendo a hipótese de igualdade fortemente rejeitada.
Concluiu-se que existe uma diferença significativa entre as duas técnicas e que a Orifice Shaper proporcionou menor desgaste de espessura dentinária quando comparada a Gates-Glidden.
Pb047
Estudo da remoção de “smear layer” utilizando diferentes soluções químicas do preparo biomecânico
BORGES, Á. H.*, ARRUDA, M. P., SAQUY, P. C., SILVA-SOUSA, Y. T. C., SOUSA NETO, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ. E-mail: ahborges@vsp.com.br
Estudou-se, por meio de MEV a capacidade de limpeza promovida pela técnica de instrumentação rotatória com limas de Ni-Ti Profile .04, associada a diferentes soluções químicas auxiliares do preparo biomecânico, em canais com achatamento mésio-distal. Vinte dentes incisivos inferiores humanos, unirradiculares, foram divididos aleatoriamente em cinco grupos, instrumentados com o sistema Profile .04, um milímetro aquém do ápice anatômico e com instrumento memória de número 40, variando apenas a solução química, a saber: água destilada, hipoclorito de sódio 1%, hipoclorito de sódio 1% alternado com EDTA-C 17% e o hipoclorito de sódio 1% associado ao Endo PTC. Após o preparo biomecânico, os espécimes foram preparados para a MEV e então observados com aumento de 1.000 X. As superfícies dos canais radiculares foram avaliadas e classificadas por escores no terço apical: 0- ausência da “smear layer”; 1- presença da “smear layer” somente nas aberturas dos túbulos dentinários; 2- presença da “smear layer” recobrindo a superfície e localização do túbulo indicada por uma fenda; 3- presença da “smear layer” e túbulos dentinários obliterados. Os resultados evidenciaram diferença estatística ao nível de 1% entre as soluções químicas estudadas.
Conclui-se que a solução de hipoclorito de sódio 1% alternado com EDTA-C 17% apresentou paredes dentinárias livres de “smear layer”. A solução de solução de hipoclorito de sódio 1% associada ao Endo PTC, água destilada e hipoclorito de sódio 1%, não foram capazes de remover totalmente a “smear layer” produzida pela instrumentação rotatória. (Apoio financeiro: CNPq.)
Pb048
Avaliação microbiológica e radiográfica de dois métodos de indução de lesões periapicais em cães
TANOMARU FILHO, M., POLISELI NETO, A., TANOMARU, J. M. G.*, LEONARDO, M. R., SILVA, L. A. B., ITO, I. Y.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: jutanomaru@uol.com.br
O terceiro nível de testes biológicos de materiais e técnicas endodônticas emprega o modelo animal em testes de uso clínico. Assim, as pesquisas relacionadas aos dentes com lesão periapical utilizam métodos para a indução das reações periapicais crônicas. O objetivo deste estudo foi comparar dois métodos de indução de lesões periapicais, sendo utilizados 58 canais radiculares de pré-molares de cães, divididos em 4 grupos: I e II - canais radiculares expostos ao meio bucal por 7 dias e depois selados por 53 dias; III e IV - canais radiculares sem selamento coronário por 180 dias. Nos grupos I e III o ápice radicular não foi arrombado, enquanto os grupos II e IV tiveram seus ápices arrombados. Inicialmente e ao final dos períodos experimentais, radiografias padronizadas foram realizadas. O conteúdo dos canais radiculares foi colhido para avaliação da microbiota. Para avaliação radiográfica as imagens obtidas foram digitalizadas. Os resultados foram submetidos à análise estatística mostrando maior número de microrganismos para os grupos III e IV, os quais permaneceram abertos (p < 0,05). Porém, a proporção de microrganismos, com maior número de anaeróbios em relação aos aeróbios foi mantida para as duas técnicas. A avaliação radiográfica demonstrou que as lesões periapicais foram semelhantes para todos os grupos experimentais (p > 0,05), sem interferência do método ou arrombamento do ápice radicular.
Conclui-se que os dois métodos avaliados proporcionam lesões radiográficas similares, e microbiota semelhante quanto à proporção de aeróbios e anaeróbios.
Pb049
Avaliação da capacidade de obturação de canais laterais frente a três técnicas de obturação
KREBS, R. L.*, FERREIRA, N., DEUS, G., COUTINHO, T., GURGEL FILHO, E., FERREIRA, C. M.
Procedimentos Clínicos Integrados - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: rkrebs@terra.com.br
Este estudo objetivou avaliar a capacidade de preenchimento de canais laterais frente a três técnicas de obturação. Foram utilizados 30 incisivos artficiais (Avanced Endodontis, EUA) com 3 canais laterais sendo, um apical, um médio e um cervical. A amostragem foi dividida randomicamente em 3 grupos iguais que foram instrumentados de modo padronizado. Os dentes foram obturados do seguinte modo: GG (controle): condensação lateral; G1: onda de condensação e G2: Sistema ThermafilÒ. Em seguida, as amostras foram cortadas em 3 pontos paralelos aos canais laterais por meio de um cortador de precisão. Fotomicrografias com 50 X de aumento foram realizadas por meio de um microscópio de luz invertida. O comprimento total do canal lateral e a extensão da área ocupada pela guta-percha foram medidas de forma linear no programa Image-Pro 4.0. Com essas medidas foi calculada o percentual do canal lateral que foi obturado por guta-percha. Os dados obtidos foram tratados estatisticamente pelo teste de Wilcoxon. Os resultados da análise do terço cervical revelaram uma média de 90,5% no G1 e de 96,3% no G2, sendo estas diferenças não significantes (p > 0,05). Na análise do terço médio, obteve-se 80,9% no G1 e 95,3% no G2, sendo estas diferenças significantes (p < 0,05). No terço apical, as médias foram de 28,8% no G1 e de 80,2% no G2, sendo as diferenças significantes (p < 0,05). Os 2 grupos experimentais foram superiores estatisticamente que o CG (p < 0,05).
De um modo geral, o Sistema ThermafilÒ obteve os melhores resultados revelando assim uma maior capacidade de obturação dos canais laterais.
Pb050
Traumatismo dentário: estudo epidemiológico
MATTAR, R.*, MATTAR, E. C. M., BORGES, L. P., GUIMARÃES, C. F., LEITE, M. C. F., PRATA, M. I. A., GOULART, J. M. L., SILVA JUNIOR, M. C., MISSON, M. F. A., MIRANZI, M. A.
Clínica Integrada - UNIVERSIDADE DE UBERABA. E-mail: r.mattar@terra.com.br
As situações de urgências odontológicas envolvendo traumatismo dentário constituem ocorrências freqüentes nos serviços de atendimento público e privados. Em decorrência desse fato procuramos verificar a prevalência dos dados no período 1999 a 2002, nos casos atendidos pelo Serviço de Traumatismo Dentário da UNIUBE, coordenado pela disciplina de Endodontia. Para a realização desse trabalho foi criado um banco de dados extraído dos prontuários desse serviço. Os resultados somaram 142 pacientes com idade variando de 6 a 48 anos, perfazendo um total de 346 dentes envolvidos, com predominância do sexo masculino (teste de Fisher, p < 0,05) e uma média de 2,43 dentes acometidos por paciente. Os dentes 11 e 21 foram responsáveis por 60% dos casos. Dos 298 dentes com registro da causa dos acidentes, os mais freqüentes referem-se a: acidentes com queda de bicicleta (30,5%), seguido de atropelamento (13,7%) e agressão física (9,7%). A maior freqüência dos acidentes (175 dentes) ocorreu na faixa etária dos 9 aos 16 anos.
Considerando os resultados obtidos, podemos concluir que houve uma prevalência das ocorrências do sexo masculino sobre o feminino. Os dentes vizinhos aos traumatizados devem receber atenção pela incidência de mais de um dente traumatizado por paciente ou com comprometimento futuro. Os dentes ântero-superiores são acometidos com maior freqüência e os acidentes com bicicletas foram os responsáveis pelo maior número de traumas. Os programas educativos e preventivos devem ser intensificados na faixa etária dos 9 aos 16 anos, onde foi encontrada a maior incidência dos traumatismos. 
Pb051
Estudo in vitro da ação quelante do EGTA 17%, CDTA 17% e EDTA 17% sobre a microdureza da dentina radicular humana
OLIVEIRA, D.*, MARQUES, A. A. F., SOUSA NETO, M. D., PÉCORA, J. D., CRUZ FILHO, A. M.
Endodontia - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ. E-mail: durva@terra.com.br
Estudou-se a ação das soluções de EDTA 17%, CDTA 17% e EGTA 17% sobre a microdureza da dentina radicular. Foram utilizados 5 dentes incisivos centrais superiores humanos, recém-extraídos, os quais tiveram suas coroas seccionadas na junção esmalte-cemento que posteriormente foram desprezadas. As raízes foram incluídas em acrílico de rápida polimerização, adaptadas à máquina de corte e seccionadas transversalmente de 1 em 1 milímetro. O primeiro corte foi desprezado e o segundo dividido em quatro quadrantes. Cada quarto de dentina foi colocado sobre um disco de resina acrílica, obtendo-se 4 corpos-de-prova para cada raiz. Cinqüenta microlitros da solução a ser testada foram depositados sobre o corpo-de-prova por meio de uma pipeta micrométrica, permanecendo por 5 minutos. A medição da microdureza da dentina foi obtida em um aparelho de dureza Vickers com peso de 50 gramas de carga e tempo de 15 segundos de aplicação. Após análise estatística, os resultados mostraram que todas as soluções testadas foram efetivas quanto à redução da microdureza dentinária, mas estatisticamente diferentes entre si.
A solução de EGTA 17% promoveu maior redução, seguida pela solução de CDTA 17% e EDTA 17%.
Pb052
Capacidade de remoção da “smear layer” com a utilização de solução aquosa de ácido cítrico em diferentes concentrações
CUNHA, C. B. C. S.*, FERREIRA, D. C., MAIA, L. C., PRIMO, L. G.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: ccscunha@terra.com.br
Este estudo avaliou a capacidade de remoção da “smear layer” (SL) de fragmentos radiculares bovinos, após a utilização de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 1% seguido por ácido cítrico a 2, 6 e 10%. A SL foi produzida no interior de discos de dentina com broca nº 2 em baixa rotação, sob refrigeração. Os discos foram esplintados longitudinalmente, gerando 64 fragmentos, divididos aleatoriamente em 4 grupos; que foram irrigados/aspirados G1 (grupo controle): 1 ml de NaCl a 0,9% (10 s); G2/G3/G4: 1 ml de NaOCl a 1% (10 s) seguido de 10 ml de ácido cítrico nas concentrações de 2%, 6% e 10%, respectivamente (30 s). Posteriormente os fragmentos foram lavados com 10 ml de NaCl a 0,9% (15 s) e preparados para observação ao MEV. Os fragmentos foram avaliados por 3 examinadores previamente treinados, seguindo os critérios: 0 - ausência de SL, 1 - SL moderada, 2 - SL densa, com túbulos dentinários visíveis, 3 - SL densa, sem visualização dos túbulos. Os dados foram analisados através do teste de Kruskal-Wallis (GMC 2002), com 1% de significância e apontaram que todos os grupos mostraram resultados altamente significantes em relação ao controle (p < 0,001). Houve diferença entre G2 e G4 (p > 0,001) e uma tendência a diferença entre G3 e G4 (p < 0,05). Porém, não houve diferença entre G2 e G3 (p > 0,001).
Concluiu-se que a remoção da SL após a utilização do NaOCl a 1% seguido pelo ácido cítrico a 10% foi superior, quando comparado às outras concentrações (2 e 6%).
Pb053
Avaliação da infiltração marginal apical de diferentes cimentos obturadores, variando o tempo de imersão no corante
CASTILHO, C.*, VEZANI, M. R. S., CARVALHO JUNIOR, J. R., SAQUY, P. C., SOUSA NETO, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: drcastilho@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a capacidade seladora apical de três diferentes cimentos obturadores, por meio da infiltração marginal apical, variando o tempo de imersão no nanquim. Utilizou-se 62 dentes caninos superiores humanos de estoque divididos em dois grupos de 30 dentes e 2 como controle. Cada grupo foi subdividido em três, sendo 10 dentes para cada cimento obturador testado. A técnica de instrumentação utilizada foi a “step-back”, a irrigação foi feita com hipoclorito a 1% e ao final com EDTA por 5 minutos, e para a obturação utilizou-se a técnica de condensação lateral. O primeiro grupo foi deixado no nanquim por 96 horas e o segundo por 3 meses, após terem sua superfície externa impermeabilizada com cianoacrilato, com exceção dos dois milímetros apicais. Os dentes foram submetidos ao processo de descalcificação e clareamento para verificação do nível da infiltração utilizando um microscópio de mensuração. Observou-se diferença estatística significante (p < 0,01) entre as médias referentes ao período de tempo de imersão no corante, sendo que os cimentos que permaneceram imersos por 96 horas apresentaram os menores valores de infiltração apical. Não houve diferença estatística significante (p > 0,01) entre as médias referentes aos cimentos EndofillÒ e Ketac-EndoÒ, sendo ambos estatisticamente diferentes (p < 0,01) do cimento Sealer 26Ò.
Concluiu-se que o cimento Sealer 26Ò apresentou menores valores de infiltração apical, tanto em 96 horas quanto em 3 meses, e que o tempo de imersão do cimento no corante influenciou nos valores de infiltração marginal apical.
Pb054
Estudo da infiltração marginal de materiais seladores temporários
SILVA, L. S.*, TRAVASSOS, R. M. C., SANTOS, K. S. A. D., GOMES, F. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: lucianasaraiva@aol.com
Durante a terapia endodôntica há a necessidade de um selamento hermético da abertura coronária entre as consultas, para impedir a contaminação da cavidade pulpar pela saliva e possibilitar a efetiva ação da medicação escolhida como curativo de demora. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a capacidade de vedamento marginal de materiais seladores temporários e estabelecer uma classificação de eficiência entre eles. Realizou-se a abertura coronária de cinqüenta incisivos inferiores íntegros recém-extraídos, e logo após o preparo do sistema de canais radiculares por meio da técnica escalonada dinâmica, preconizada pela disciplina de Endodontia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, procedeu-se a secagem com cones de papel absorvente, e uma pelota de algodão foi adaptada na embocadura do canal. Em seguida impermeabilizou-se a superfície externa dos dentes com uma camada de etilcianoacrilato - Super Bonder (Loctite Brasil Ltda.), dividiu-se em 5 grupos de 10 cada e restaurou-se com óxido de zinco e eugenol (Grupo 1); Cavitec (Grupo 2); IRM (Grupo 3); resina composta híbrida - Suprafill (Grupo 4) e Vitremer (Grupo 5). Após termociclagem (125 ciclos), imergiu-se os corpos-de-prova em fucsina básica a 0,5% por 24 horas; lavou-se e seccionou-se para verificar o grau de infiltração marginal: 0, 1, 2, 3 e 4.
Os dados obtidos mostraram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p < 0,001), utilizando o teste de Kruskal-Wallis, tendo os Grupos 5 e 4 com maior capacidade de selamento nesta ordem: Vitremer, Suprafill, IRM, Cavitec e óxido de zinco e eugenol.
Pb055
Efeito do hipoclorito de sódio na resistência à fadiga de instrumentos de NiTi acionados a motor
MARTINS, R. C.*, BAHIA, M. G. A., BUONO, V. T. L.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: r.c.martins@uol.com.br
Este trabalho avaliou o efeito do NaOCl a 5,25% na resistência à fadiga de instrumentos de NiTi ProFile acionados a motor, submetidos previamente a teste de imersão e posteriormente ensaiados em fadiga, em canal artificial com raio de 4 mm e ângulo de curvatura de 45º. Quarenta instrumentos novos, 20/.06, 30/.04, 25/.04 e 20/.04, foram divididos aleatoriamente em grupos controle e 1, com 20 amostras por grupo (cinco de cada calibre). Todos os instrumentos foram analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) antes e após o experimento. O instrumentos do grupo 1 foram imersos em solução de NaOCl a 5,25% por 24 horas, lavados, e imersos em solução de NH4OH a 2,5% por 1 minuto para remover resíduos de NaOCl da superfície da liga. A análise química das soluções de NaOCl onde os instrumentos ficaram imersos mostrou um pequeno aumento nos teores de Ni e Ti em relação à solução controle, entretanto este aumento não foi significativo porque a solução controle apresentou uma contaminação prévia por estes elementos. A concentração de Cl nas soluções de NH4OH que entraram em contato com os instrumentos aumentou mais de 250% em relação à solução controle. A imersão em NaOCl não alterou a superfície dos instrumentos, conforme observado por MEV, nem sua resistência à fadiga (testes t de Student e Kruskal-Wallis p < 0,05). A resistência à fadiga diminuiu com o aumento do calibre dos instrumentos.
A presença de Cl nas soluções de NH4OH após os procedimentos de limpeza dos instrumentos realça a necessidade de se rever os métodos de limpeza empregados. (Apoio: FAPEMIG.)
Pb056
Avaliação in vitro da infiltração marginal coronária de cimentos obturadores do canal radicular
SAUÁIA, T. S.*, COELHO, H. J., RABANG, H. R. C., JACINTO, R. C., GOMES, B. P. F. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia II - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: tsauaia@uol.com.br
O trabalho teve por objetivo avaliar in vitro o período de tempo para as bactérias presentes na saliva humana penetrarem por toda obturação dos canais radiculares. Foram utilizados 90 pré-molares humanos unirradiculares, recém-extraídos com raízes completamente formadas, divididos aleatoriamente em quatro grupos experimentais com 20 dentes cada, um grupo controle positivo e um grupo controle negativo, com 5 dentes cada. O preparo químico-mecânico dos canais radiculares foi realizado conforme a técnica híbrida modificada e obturados pela técnica da condensação lateral com os cimentos endodônticos: Endofill, Sealer 26, Sealapex e Endométhasone. Saliva humana foi adicionada ao meio de cultura, colocada na câmara pulpar das amostras, ficando estas em estufa a 37°C durante 80 dias para verificação da turbidez, indicativo da infiltração coronária. Os resultados foram submetidos a cálculos estatísticos usando o teste de Kruskal-Wallis. A análise estatística revelou que o tempo mínimo de infiltração foi 33 dias, e que, ao final de 80 dias o Sealer 26 apresentou menor infiltração (20%) em relação aos outros materiais testados.
Concluímos que, nas condições experimentais deste estudo, nenhum dos cimentos endodônticos testados foi capaz de impedir a microinfiltração coronária de saliva, permitindo a recontaminação dos dentes endodonticamente tratados sem selamento coronário. (Apoio: FAPESP - 00/13689-7, CNPq - 520277/99-6.)
Pb057
Avaliação da capacidade clareadora da pasta perborato de sódio + clorexidina gel durante a técnica do “walking bleach"
OLIVEIRA, D. P.*, FERRAZ, C. C. R., ZAIA, A. A., GOMES, B. P. F. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: dpo@ig.com.br
A alteração da coloração dos dentes anteriores é um problema estético que requer um tratamento efetivo. Durante o período de clareamento pela técnica do “walking bleach” os dentes ficam selados apenas com materiais provisórios, ficando susceptíveis à inflitração coronária. Devido ao poder antimicrobiano da clorexidina, o objetivo deste estudo foi comparar in vitro a capacidade clareadora da associação do perborato de sódio + clorexidina gel 2% (EndogelÒ) à associação perborato de sódio + água destilada durante a técnica do “walking bleach”. Foram utilizadas 40 coroas dentais bovinas as quais foram escurecidas por hemolisado sangüíneo e a seguir divididas em 2 grupos distintos. O grupo 1 foi clareado utilizando-se uma pasta de perborato de sódio + água destilada (2 g:1 ml) e o grupo 2 por uma pasta de perborato de sódio + clorexidina gel (EndogelÒ) (2 g:1 ml). Os resultados encontrados revelaram que os espécimes do grupo 1 clarearam mais rapidamente que os do grupo 2, porém passados 14 dias não foi observado diferença significante entre os dois grupos (p > 0,05).
Deste modo, a clorexidina gel demonstrou ter potencial para ser utilizada em associação ao perborato de sódio durante a técnica “walking blech”.
Pb058
Análise comparativa do escoamento de 6 cimentos endodônticos
BARROS, F. G. B.*, FREIRE, D., LOZOBER, A., CASTRO, A. J. R.
Endodontia - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. E-mail: fgbb1@terra.com.br
Os cimentos endodônticos apresentam como uma de suas propriedades físicas, o escoamento. Esta propriedade é definida como a capacidade do material penetrar em túbulos dentinários, canais colaterais e ramificações, aumentando assim a adesão e a coesão da massa obturadora. Neste estudo, os seguintes cimentos endodônticos foram avaliados: Kerr Pulp Canal Sealer EWT, Sealer 26, AH Plus, Sealer Plus, Intrafill e Diaket. Para a mensuração do escoamento de cada cimento, foram utilizadas 2 placas de vidro e um peso padronizado de 500 gramas colocado sobre essas placas, durante 1 minuto. Em seguida os diâmetros dos discos de cimento formados foram medidos por uma régua milimetrada. Para a análise estatística, foram utilizados os testes ANOVA e TUKEY. Os resultados apresentaram diferenças significativas para o Sealer 26 e o AH Plus (p < 0,05) quando comparados com os outros cimentos.
Parece lícito concluir que estes 2 cimentos endodônticos apresentam maior potencial de selamento tridimensional do sistema de canais radiculares.
Pb059
Avaliação das técnicas Obtura II e McSpadden no preenchimento dos terços médio e cervical dos canais radiculares
AREAS, V.*, SZMAJSER, L. K., CAPANEMA, A. M. M. C., GRANEIRO, R. D. P., FIDEL, S. R., FIDEL, R. A. S.
Mestrado - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: vanessareas@ig.com.br
O preenchimento dos terços médio e cervical quando utiliza-se a técnica da onda de condensação contínua nas obturações endodônticas é de extrema importância para se evitar infiltrações coronárias. O propósito deste estudo foi comparar a capacidade seladora das técnicas Obtura II e McSpadden no preenchimento radicular. Vinte e quatro dentes humanos extraídos, caninos superiores que estavam estocados no Laboratório de Pesquisa da FO-UERJ, foram divididos em dois grupos de 10 dentes cada e dois grupos controle contendo 2 dentes cada um. Os dentes foram instrumentados pela técnica coroa-ápice, e depois, obturados no terço apical utilizando o Touch N’ Heat (Analytic) para realizar a onda de condensação contínua. O Grupo I foi preenchido utilizando o Obtura II e o Grupo II, com a técnica McSpadden. Em seguida, os dentes foram impermeabilizados com duas camadas de cianoacrilato, exceto a porção coronária, imersos em corante Rodamina e colocados em câmara umidificadora por 72 horas. Os mesmos foram lavados em água corrente por 6 horas, secos, clivados e avaliados por dois examinadores previamente calibrados. O grupo controle positivo não foi obturado e no negativo, todo o dente foi coberto com duas camadas de cianoacrilato. A normalidade dos dados foi demonstrada através do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov (KS), permitindo a utilização do teste paramétrico t de Student para análise dos dados (p < 0,05).
A média de penetração do corante no Grupo I foi de 1,35 ± 1,18 mm e do Grupo II foi de 0,80 ± 0,98 mm. Não houve diferença estatística significante entre os grupos: p = 0,271.
Pb060
Influência do eugenol contido nos cimentos endodônticos na retenção de pinos cimentados com sistema adesivo
PESSOTTI, V. P.*, AREAS, V., SZMAJSER, L. K., FIDEL, S. R., SAMPAIO FILHO, H. R., FIDEL, R. A. S.
Mestrado - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: vanppess@escelsa.com.br
Os pinos pré-fabricados cimentados com sistema adesivo têm sido freqüentemente indicados após a terapia endodôntica para restabelecer a função e proteger a estrutura remanescente de fraturas. Entretanto, muitos cimentos usados em Endodontia contêm eugenol, o que prejudica a polimerização da resina. O propósito deste estudo foi avaliar in vitro a influência do eugenol contido nos cimentos endodônticos na retenção de pinos pré-fabricados Reforpost (Angelus). Vinte dentes humanos unirradiculares foram instrumentados e obturados com cimento Pulp Canal Sealer EWT (Kerr). Após a obturação, os dentes foram preparados para receber o pino. Visando remover o eugenol, os dentes foram irrigados com diferentes soluções, sendo divididos em 4 grupos: Grupo 1 - água destilada/EDTA e NaOCl a 5,25%; Grupo 2 - água destilada/ácido fosfórico a 37%; Grupo 3 - álcool-éter/EDTA e NaOCl a 5,25%; Grupo 4 - álcool-éter/ácido fosfórico a 37%. Em seguida os pinos foram cimentados com um sistema adesivo. Após sete dias, cada dente foi seccionado em três corpos-de-prova com 2 mm de comprimento, sendo os 60 corpos-de-prova submetidos a um ensaio de compressão para cisalhamento por extrusão (“push-out”) em uma máquina de ensaio universal (EMIC). Os resultados foram submetidos a análise estatística pelos testes ANOVA e Tukey. 
O teste ANOVA demonstrou haver diferença estatisticamente significante entre os grupos (F = 47,55; p = 0,00). O teste de Tukey demonstrou que os grupos 1 e 2 apresentaram os melhores resultados, sem diferença estatística entre eles (p < 0,05). Os piores resultados foram obtidos pelo grupo 4. 
Pb061
Influência do preparo do material no teste de citotoxicidade dos solventes de retratamento endodôntico
OYAMA, K. O. N.*, BARRETO-CHAVES, M. L. M., SANTOS, M.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: kazumioyama@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi comparar a influência do preparo do material e diferentes condições de contato com as células em cultura para avaliar a citotoxicidade dos solventes utilizados em terapia de retratamento endodôntico. O experimento foi dividido em 3 grupos: G1- contato direto; G2- contato indireto; G3- os solventes foram previamente solubilizados com o álcool absoluto. Em todos os grupos a concentração final foi de 5% para o tempo de 5 minutos. A mensuração foi realizada pela contagem celular através de método de exclusão de células coradas pelo azul de Trypan. Os resultados mostraram que G2 possibilitou maior viabilidade celular que G1 e G3, o G3 revelou condição físico-química mais homogênea para estudo comparativo.
Os resultados obtidos nos permitiram concluir que o tipo de contato e preparo prévio do material alterou em aproximadamente 50% no potencial citotóxico dos solventes. Sugerindo a importância do preparo do material antes dos testes de citotoxicidade.
Pb062
Análise da homogeneidade da mistura de cimentos endodônticos: MEV e processamento digital de imagens
FERREIRA, C. M.*, DEUS, G., PARCIONIRK, S., AMARANTES, M., GURGEL FILHO, E. D., COUTINHO FILHO, T.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: manigliaf@secrel.com.br
Realizou-se uma análise do padrão de homogeneidade da mistura encontrada na película de quatro cimentos à base de óxido de zinco. Áreas de espaço vazio e o padrão de uniformidade da imagem foram quantificados e analisados. Vinte placas de vidro foram divididas aleatoriamente entre os 4 grupos (G1: Roth 801, G2: Fill Canal, G3: Endofill, G4: Pulp Canal Sealer). Os cimentos foram manipulados de acordo com as instruções dos fabricantes e inseridos sobre as placas de vidro (0,75 ml). A espátula com o cimento foi pressionada firmemente contra a placa de vidro visando uma película fina e macroscopicamente uniforme. As amostras foram estocadas em ambiente com 100% de umidade (2 semanas - presa completa), metalizadas e observadas em MEV (60 X). Fotomicrografias de cada amostra foram capturadas e analisadas com auxílio do programa KS 400, possibilitando segmentar a imagem, localizar as regiões de espaços vazios e processar tal informação, permitindo a extração de atributos confiáveis para realização de um tratamento estatístico entre os grupos. Os dados foram tratados estatisticamente (Kruskal-Wallis; GMC 8.1, FORP-USP). Os grupos G1 e G4 mostraram-se superiores em todos os fatores analisados, havendo diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05) em relação aos grupos G2 e G3.
Conclusões: i) os cimentos dos grupos G1, G2, e G3 apresentaram uma maior área considerada de espaços, assim como o tamanho médio destas; ii) Pulp Canal Sealer revelou uma área mínima de espaço vazio; iii) o processamento digital de imagens associado à técnicas de microscopia representam uma importante ferramenta no desenvolvimento de metodologias para estudar os materiais endodônticos.
Pb063
Análise histológica da capacidade de limpeza de diferentes soluções químicas auxiliares do preparo biomecânico
ARRUDA, M. P.*, CARVALHO JUNIOR, J. R., SOUZA FILHO, F. J., SILVA-SOUSA, Y. T. C., LIA, R. C. C., ROBAZZA, C. R. C., SOUSA NETO, M. D.
Curso de Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: arrudamp@aol.com
Estudou-se, por meio da avaliação histológica e análise morfométrica, a capacidade de limpeza promovida pela técnica de instrumentação rotatória com limas de níquel-titânio Profile .04, associada a diferentes soluções auxiliares do preparo biomecânico, em canais com achatamento mésio-distal. Vinte dentes incisivos inferiores humanos, unirradiculares, foram selecionados e divididos aleatoriamente em quatro grupos, instrumentados com o sistema Profile .04, um milímetro aquém do ápice anatômico e com instrumento memória de número 40, variando apenas a solução química auxiliar do preparo biomecânico a saber: água destilada (grupo controle), hipoclorito de sódio 1%, hipoclorito de sódio 1% alternado com EDTA-C 17% e o hipoclorito de sódio 1% associado ao creme Endo PTC. Após o preparo biomecânico, os terços apicais foram submetidos ao processamento histológico. Para a análise morfométrica, utilizou-se um microscópio óptico com ocular de 4 X/0.06 e objetiva de ampliação 10 X/25, obtendo-se um aumento final de 40 X e uma grade de integração. Os resultados evidenciaram diferença estatística ao nível de 1% entre as soluções químicas auxiliares estudadas.
Conclui-se que a instrumentação rotatória com limas de níquel-titânio Profile .04, utilizando as soluções químicas auxiliares propostas não foi efetiva na limpeza das regiões polares de canais com achatamento mésio-distal. (Apoio financeiro: CNPq - 130156/2001-90.)
Pb064
Análise histopatológica da resposta pulpar de dentes de cães pulpotomizados e capeados com MTA ou hidróxido de cálcio
DUARTE, P. C. T.*, HEBLING, J., GIRO, E. M. A., COSTA, C. A. S.
Saúde - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. E-mail: ptob@uol.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar e comparar a resposta de polpas de dentes de cães capeadas com diferentes agentes capeadores. As polpas coronárias de 14 pré-molares de 3 cães jovens foram removidas cirurgicamente e agregado de trióxido mineral - MTA (Pro-RootÒ/Dentsply) (Grupo I) ou pasta de hidróxido de cálcio (Grupo II - controle) foram aplicados como agentes capeadores. As cavidades foram seladas com cimento de óxido de zinco e eugenol e amálgama. Após 60 dias, os dentes foram extraídos e processados para avaliação em microscopia de luz. Os seguintes eventos histológicos foram avaliados: resposta celular inflamatória, desorganização tecidual, formação de ponte de tecido duro e presença de bactérias. Para ambos grupos experimental e controle, foi observado, de maneira geral, nenhuma/discreta resposta inflamatória pulpar associada com a formação de nova camada de células odontoblastóides abaixo da matriz de dentina em mineralização. O teste estatístico de Wilcoxon foi utilizado para avaliação dos escores atribuídos a cada evento histopatológico, considerando-se um nível de significância de 5%. Para todos os eventos histopatológicos, não houve diferença estatística entre os materiais avaliados (p > 0,05).
Foi concluído que a resposta de polpas de dentes de cães submetidos à pulpotomia com MTA/Pro-Root Ò ou hidróxido de cálcio foram similares. Quando não contaminados, ambos os materiais provocaram resposta inflamatória leve associada à deposição de ponte de tecido duro sobre a ferida pulpar.
Pb065
Capacidade solvente de três diferentes substâncias sobre cimentos endodônticos
SILVA, R. S. F.*, TANOMARU, J. M. G., TANOMARU FILHO, M., BONETTI FILHO, I.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: bioenecro@hotmail.com
Durante o retratamento endodôntico a remoção de materiais obturadores pode representar grande dificuldade para a limpeza das paredes dos canais radiculares. A ação de solventes sobre cimentos endodônticos tem sido pouco estudada. O objetivo deste estudo foi avaliar a ação de três diferentes solventes: eucaliptol, xilol e óleo de laranja sobre quatro diferentes cimentos: Sealapex, Sealer 26, fosfato de zinco e Endofill. Foram confeccionados corpos-de-prova padronizados para cada cimento, mantidos por 48 horas a 37°C em ambiente úmido para reação de presa. Os espécimes foram pesados em balança de precisão antes da imersão pelo período de 10 minutos nas soluções solventes, sendo utilizados 4 corpos-de-prova para cada solvente. Em seguida, foram neutralizados em solução detergente (tergentol) e imersos em soro fisiológico por 5 minutos. Decorridas 24 horas para secagem em estufa a 37°C, os espécimes foram novamente pesados, sendo a diferença de peso calculada para determinar a ação solvente sobre os materiais analisados. Os resultados foram submetidos à análise estatística demonstrando pequena ação dos solventes, sendo maior a capacidade solvente sobre os cimentos Sealapex e Endofill em relação ao Sealer 26 e fosfato de zinco (p < 0,05). Dentre os solventes destaca-se a maior ação do xilol (p < 0,05).
Conclui-se que as substâncias solventes apresentam pequena ação sobre os cimentos analisados, destacando-se a ação do xilol sobre o cimento endodôntico à base de hidróxido de cálcio (Sealapex) ou óxido de zinco e eugenol (Endofill).
Pb066
Avaliação do selamento apical em obturação retrógrada – MTA AngelusÒ versus cimento de Portland ItaúÒ
SOUZA, R. E.*, SOUZA, E. A., CRUZ FILHO, A. M., SOUSA NETO, M. D.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: leveodonto@aol.com
Um dos fatores relacionados com o sucesso das cirurgias parendodônticas é o vedamento obtido pelo material retrobturador. O objetivo do presente estudo consiste em avaliar a infiltração marginal apical em retrobturações realizadas com o MTA Angelus (agregado trióxido mineral) e o cimento Portland Itaú. Foram utilizados 10 pré-molares humanos; que foram instrumentados seguido da obturação com o cimento EndofillÒ pela técnica da condensação lateral. Em seguida realizou-se apicectomia com uma broca tronco-cônica diamantada em alta rotação e o preparo apical com uma broca esférica. Os dentes foram divididos em dois grupos, no primeiro grupo utilizou-se o MTA como material retrobturador e no segundo utilizou-se o cimento Portland, sendo que, em uma raiz utilizou-se amálgama e na outra MTA. Realizada a retrobturação os dentes foram imersos no nanquim e submetidos ao processo de diafanização para a avaliação da infiltração marginal por meio de um microscópio de mensuração. A analise estatística evidenciou não haver diferença estatística significante entre o grupo que utilizou o MTA e o grupo do cimento Portland.
O uso do cimento Portland e do MTA como material retrobturador impediu a infiltração marginal apical nos grupos de dentes submetidos a apicectomia.
Pb067
Estudo in vitro do selamento coronário proporcionado por diferentes restaurações provisórias
CORTEZ, D. G. N.*, KAKITANI, E., ALMEIDA, D. C., BOER, M. C., ZAIA, A. A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: douglascortez@rla.dilk.com.br
Este estudo comparou in vitro o selamento coronário proporcionado por um recente material restaurador provisório fotopolimerizável, o Bioplic, com diferentes materiais restauradores provisórios utilizados na Endodontia. Quarenta e sete pré-molares inferiores humanos extraídos tiveram as suas coroas removidas, foram instrumentados e obturados pela técnica da condensação lateral com cimento Endofill. Com uma broca Gates-Glidden #5 foram retirados três milímetros da obturação na porção coronária. Os dentes foram divididos em cinco grupos de nove recebendo as seguintes restaurações provisórias: Coltosol; IRM; Bioplic; selamento duplo com guta-percha e IRM e selamento duplo com Coltosol e IRM. Os dois espécimes restantes serviram como controle. Após a presa dos materiais, as raízes foram impermeabilizadas externamente deixando as superfícies coronárias livres, foram submersas em nanquim por sete dias e diafanizadas. Imagens digitalizadas foram obtidas em lupa estereoscópica e a infiltração coronária foi medida através do programa Image Lab 2.3 nas quatro faces radiculares. A análise estatística pelo teste de Kruskal-Wallis demonstrou, com significância de 0,1%, que o selamento proporcionado pelo Coltosol foi superior aos oferecidos pelo IRM isoladamente e suas combinações. Com significância de 5%, o Coltosol também foi superior ao Bioplic e este obteve melhor desempenho que a combinação de guta-percha com IRM.
O selamento coronário realizado com Coltosol foi o mais eficiente seguido do realizado com o Bioplic. Os selamentos realizados com IRM apresentaram os piores resultados.
Pb068
Análise da solubilidade e desintegração dos cimentos endodônticos por meio da espectrofotometria de absorção atômica
SPONCHIADO JUNIOR, E. C.*, OLIVEIRA, D. A., PASCHOALATO, C. F. P. R., ALFREDO, E., CARVALHO JUNIOR, J. R., SOUSA NETO, M. D.
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: emilios@online.unaerp.br
Este estudo propõe um método para análise da solubilidade e desintegração dos cimentos endodônticos por meio da espectrofotometria de absorção atômica. Corpos-de-prova com 1,5 mm de espessura e 20 mm de diâmetro foram confeccionados para cada cimento testado. Após serem pesados, cada corpo-de-prova foi imerso em 50 ml de água branca. Após sete dias os corpos-de-prova foram secos e pesados novamente. A solubilidade e desintegração foi considerada como perda da massa de cada amostra expressa como porcentagem de massa original. Em seguida, cápsulas calcinadas foram queimadas a 550°C e pesadas, adicionando em cada cápsula 50 ml da água onde cada cimento foi imerso, sendo levadas a 550ºC e pesadas novamente. Cinzas contidas na cápsula foram diluídas em água branca e avaliadas por meio de um espectofotômetro aferindo a presença de Zn, Ca, Mg, Na, Ba e Fe. Os resultados mostraram que o cimento Ketac obteve 4,7% de massa perdida composta de Na (37%), Ca (17%), Mg (4,5%), Fe (0,1%), Zn (0,1%) e Ba (0,6%); para o Sealapex a perda foi de 100%, com liberação de Ca (25%), Zn (7 %), Mg (0,2%), Na (0,1%), Ba (0,1%) e Fe (0,02%); para o MTA a perda foi de 5,3% com liberação de Ca (20%), Na (6,9%), Mg (0,8%), Fe (0,2%), Ba (0,1%) e Zn (0,1%); para o cimento de Grossman a perda foi de 3,3%, com liberação de Zn (15,8%) e Mg (7,3%), Ca (6,5%), Na (3%), Fe (0,9%) e Ba (0,5%); e para o Sealer 26 a perda de massa foi de 1,05%, com liberação de Ca (16%) e Na (8,7%), Mg (7,5%), Zn (0,9%), Fe (0,5%) e Ba (0,3%).
Conclui-se que os cimentos estudados liberaram quantidades expressivas de Na, Ca e Zn.
Pb069
Avaliação da ação antimicrobiana das soluções de hipoclorito de sódio e barbatimão em diferentes concentrações
OLIVEIRA, D. A.*, SPONCHIADO JUNIOR, E. C., CASTILHO, C., PEREIRA, J. V., PIETRO, R. C. L. R., SOUSA NETO, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: deltaoli@terra.com.br
A descoberta de biocompostos naturais isolados de plantas com ação eficaz contra a microbiota endodôntica serão de grande contribuição para novas terapêuticas. O presente estudo tem como objetivo avaliar o potencial antimicrobiano do extrato obtido da espécie barbatimão em comparação ao hipoclorito de sódio a 1% e 2,5% por meio da determinação da concentração inibitória mínima (MIC). As bactérias utilizadas para inóculo foram Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Escherichia coli e Enterococcus faecalis que foram incubadas por 24 horas a 37°C em meio BHI. As concentrações das bactérias foram ajustadas na equivalência a escala 0,5 de MacFarland em tubos de BHI para cada cepa. Após a diluição 1:10 as bactérias foram espalhadas sobre placas contendo meio de Müeller-Hinton ou ágar-sangue. Os cones de papel absorventes estéreis foram embebidos nos extratos de barbatimão 30 e 15 mg/ml e hipoclorito de sódio a 1% e 2,5% e distribuídos sobre as superfícies das placas de Petri, que foram incubadas por 24 horas a 37°C. As leituras dos MICs em placas foram feitas por meio da análise do halo de inibição do crescimento bacteriano. Os resultados mostraram que o hipoclorito foi capaz de inibir o crescimento bacteriano em todas as cepas e o barbatimão também inibiu o crescimento bacteriano, com exceção da bactéria Escherichia coli.
Conclui-se que o barbatimão mostrou efetividade na ação antibacteriana abrindo novas perspectivas para pesquisas com fitoterápicos.
Pb070
Novo método de avaliação do selamento apical: comparação entre duas técnicas de obturação endodôntica
SILVA, F. C. V., PADILHA, N. O. H., MALTOS, K. L. M., RIBEIRO SOBRINHO, A. P., FIGUEIREDO, C. B., NICOLI, J. R., VIEIRA, L. Q., MALTOS, S. M. M.*
ODR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: malt@dedalus.lcc.ufmg.br
Quarenta e oito dentes unirradiculares humanos foram preparados, esterilizados em autoclave e obturados pelas técnicas da condensação lateral da guta-percha e condensação vertical da guta-percha aquecida, avaliando a eficácia do selamento apical pelos métodos: infiltração de corante e infiltração bacteriana. Vinte e quatro dentes, após esterilização em óxido de etileno, foram contaminados com E. faecalis durante 45 dias e 28 dentes foram imersos em corante azul de metileno por sete dias. Decorrido esses períodos todas as amostras foram seccionadas no sentido longitudinal e avaliadas. Os resultados mostraram que os dentes obturados pela técnica da condensação lateral apresentaram infiltração bacteriana em 63,9% e 100% de infiltração de corante. A técnica da condensação vertical da guta-percha termoplastificada apresentou índices de infiltração bacteriana em 77.8% dos casos e 100% de infiltração de corante. 
Observou-se que os menores índices de infiltração bacteriana ocorreram nos dentes obturados pela técnica da condensação lateral quando comparados à técnica da condensação vertical e a infiltração de corante apresentou índices mais satisfatórios (66,7% dos casos – infiltração leve) nos dentes obturados pela técnica da condensação vertical. (Apoio: FAPEMIG, CNPq, CAPES, PRPq/UFMG.)

Pb071
Detecção de microrganismos superinfectantes em soropositivos para o HIV e portadores de infecção endodôntica primária
FERRARI, P. H. P.*, CAI, S., BOMBANA, A. C.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: patferrari@uol.com.br
O presente estudo teve por objetivo detectar enterococos, enterobactérias e leveduras em canais radiculares de pacientes infectados pelo HIV e portadores de infecção endodôntica primária. Foram selecionados, até o momento, 12 dentes unirradiculares e as amostras foram colhidas com cones de papel esterilizados, em diferentes momentos: 1ª coleta: superfície dental; 2ª: após acessar o canal radicular; 3ª: após o preparo químico-cirúrgico; 4ª: após 7 dias com medicação intracanal antimicrobiana e a 5ª coleta: após o repreparo do canal (antes da obturação radicular). As amostras foram transferidas para VMGAIII e semeadas em meios sólidos seletivos e não-seletivos. Microrganismos foram isolados em 83,3% (10:12) dos canais, quando da 2ª coleta. Após o preparo químico-cirúrgico, microrganismos foram isolados em somente 1 caso (8,3%). Microrganismos superinfectantes não foram detectados na 2ª e 3ª coletas. Após 7 dias com medicação intracanal, 33% (4:12) dos canais albergavam microrganismos, sendo 75% (3:4) destes superinfectantes (leveduras e enterococos). Porém, após a manobra de repreparo químico do canal (5ª coleta), em 100% dos casos não houve crescimento microbiano, inclusive dos oportunistas pesquisados.
Concluiu-se que os microrganismos superinfectantes foram pouco freqüentes nos casos de infecção endodôntica primária em pacientes HIV+ e enfatiza-se a necessidade de manobras de desinfecção antecedendo a fase de obturação do canal radicular. (Apoio: FAPESP - 02/04537-4.)
Pb072
Avaliação da sintomatologia pós-operatória em dentes com reação periapical em função da técnica de preparo biomecânico
DOURADO, A. T.*, CALDAS JUNIOR, A. F., ALVES, D. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: adridourado@uol.com.br
O objetivo deste ensaio clínico randomizado foi comparar a influência de duas técnicas de preparo biomecânico, na sintomatologia pós-operatória em dentes com reação periapical. Foram selecionados 50 pacientes de ambos os sexos, com idade variando de 16 a 52 anos, portadores de dentes unirradiculares necrosados com reação periapical e divididos aleatoriamente em 2 grupos de 25 pacientes. O tratamento variou apenas na técnica de preparo biomecânico, que no G1 foi a escalonada com recuo progressivo programado e no G2 foi a técnica de preparo com movimento rotatório utilizando a série K3. A análise estatística foi realizada mediante distribuições de freqüências, obtenção de médias, desvio padrão e teste qui-quadrado no programa estatístico SPSS, usando erro padrão de 5% e intervalo de confiança de 95%. A amostra consistiu de 76,0% de pacientes do sexo feminino e 24,0% do masculino. A idade média foi de 27,70 anos (DP = 8,82 anos). Dos casos tratados pela técnica manual, 100% tiveram um pós-operatório assintomático, já nos tratados pela técnica rotatória, este percentual caiu para 88%, pois, 12% apresentaram dor, edema e/ou fístula. Observou-se relação estatisticamente significativa entre o preparo biomecânico e a sintomatologia pós-operatória (p = 0,037) e entre a sintomatologia pós-operatória e a sintomatologia no dia da obturação dos canais (p = 0,007), contudo, essa relação deixa de ser significante quando corrige-se a análise pelo tempo da medicação intracanal.
Conclui-se que em função da sintomatologia pós-operatória a técnica de preparo manual apresentou melhores resultados.
Pb073
Eficácia do Carisolv e de substâncias químicas auxiliares na remoção da “smear layer” radicular bovina
ANTONIO, A. G.*, MORAES, R. S., CUNHA, C. B. C. S., PRIMO, L. S. S. G., MAIA, L. C.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: agantonio2002@yahoo.com.br
Este estudo objetivou avaliar a influência de diferentes substâncias na remoção da “smear layer” (SL). Foram utilizados 15 discos de 3 mm de dentina radicular bovina. Estes foram cortados mesiodistalmente, totalizando 30 fragmentos, no centro dos quais foi produzida SL com broca esférica nº 2 em baixa rotação. Estes foram aleatoriamente divididos em 3 grupos, de acordo com o tratamento realizado: GI (controle) - 10 ml de soro fisiológico (10 s); GII - 10 ml de hipoclorito de sódio 1% (10 s) + 10 ml de ácido cítrico 10% (30 s) + 10 ml de soro fisiológico (10 s); GIII - Carisolv (30 s) + 10 ml de soro fisiológico (10 s). Os fragmentos foram analisados em microscopia eletrônica de varredura (MEV) e as fotomicrografias codificadas por 5 avaliadores previamente treinados, seguindo os critérios: 0 - ausência de SL; 1 - SL moderada; 2 - SL densa, com túbulos dentinários visíveis; 3 - SL densa, sem visualização dos túbulos. Os dados foram tabulados no programa estatístico GMC 8.0 e analisados através do teste de Kruskal-Wallis com 1% de significância. Verificou-se que as soluções empregadas no GII foram capazes de remover total (escore 0 - 30%) ou parcialmente (escore 1 - 20% e escore 2 - 50%) a SL, quando comparadas ao GI e GIII (p < 0,01). Destaca-se que GI e GIII obtiveram escore 3 em 100% das amostras (p > 0,01).
Pode-se concluir que a utilização conjunta de hipoclorito de sódio, ácido cítrico e soro fisiológico apresentou melhor desempenho quanto à remoção de SL comparado à utilização do soro fisiológico puro ou associado ao Carisolv.
Pb074
Reparação em dentes de cães com lesão periapical após obturação retrógrada com diferentes materiais retrobturadores
TANOMARU FILHO, M., LUIZ, M. R.*, LEONARDO, M. R., SILVA, L. A. B., TANOMARU, J. M. G.
Odontologia - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS. E-mail: marcone@lavras.br
A obturação retrógrada visa o selamento do canal radicular por meio do preenchimento de cavidade apical com material retrobturador com boas propriedades físico-químicas e biológicas. O objetivo deste estudo foi avaliar a reparação após obturação retrógrada em dentes de cães empregando diferentes materiais retrobturadores. Foram utilizados 48 canais radiculares, os quais após indução de reações periapicais crônicas, tiveram seus canais radiculares parcialmente obturados, sem a realização de preparo biomecânico. Em seguida, foi realizada cirurgia parendodôntica e obturação retrógrada empregando: Sealer 26, Sealapex acrescido de óxido de zinco ou o mineral trióxido agregado (MTA). No grupo controle nenhum procedimento foi realizado após a obturação parcial do canal radicular. Decorrido o período de 180 dias, os animais foram mortos e as peças obtidas submetidas ao processamento histológico. Os resultados da análise histopatológica demostraram que os 3 grupos experimentais utilizando Sealer 26, Sealapex acrescido de óxido de zinco ou MTA apresentaram resultados semelhantes de reparação apical e periapical (p > 0,05). O grupo controle mostrou reparação inferior aos demais (p < 0,05).
Conclui-se que o Sealer 26, o Sealapex acrescido de óxido de zinco e o MTA apresentam potencial para emprego como materiais retrobturadores.
Pb075
Avaliação in vitro da citotoxicidade da solução aquosa de clorexidina à 3,5%
KALIL, M. V.*, FIDEL, R. A. S., BOLLER, M. A. A., FIDEL, S. R., SILVA, L. E., ARAÚJO, H. P.
Odontoclínica - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: odontok@ig.com.br
A solução de clorexidina é uma das substâncias utilizadas em Endodontia durante a irrigação do sistema de canais radiculares. A determinação de seus efeitos citotóxicos se faz necessário para sua adequada indicação. O objetivo deste trabalho foi avaliar, através do teste in vitro, os efeitos citotóxicos da solução aquosa de clorexidina na concentração de 3,5% no cultivo de células Hep-2 (fibroblasto humano) em meio de Duldecco’s a uma concentração de cinco vezes dez elevado a quarta potência e tempo de exposição de cinco minutos. Os dados foram submetidos aos testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney, a um nível de significância de 5%, constatando-se diferença altamente significativa (valor p = 7,3 x 10-6) da solução quando comparada ao controle.
Os resultados obtidos demonstram que a solução clorexidina à 3,5% testada se comportou como uma solução não-citotóxica.
Pb076
Estudo comparativo da qualidade da obturação utilizando-se os cones acessórios Ultimate Dental, Dentsply e Tanari
COELHO, E. A. M.*, GUIMARÃES, E. M., BRANDÃO, R. M., LAGE, T. C. L., ANDRADE, M. L., REIS, L. M.
Odontologia Reabilitadora - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE DA FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR. E-mail: erikamiranda@bol.com.br
A obturação endodôntica pode ser conduzida em um número de caminhos, mas os materiais mais comumente indicados são guta-percha combinada com um cimento. O objetivo deste estudo foi comparar in vitro a eficiência de três marcas de cones acessórios utilizados na obturação do sistema de canais radiculares. Foram empregados 60 canais mesiais de molares inferiores humanos extraídos, divididos aleatoriamente em 3 grupos experimentais de 20 canais cada. Após o acesso cavitário, os espécimes foram preparados pela técnica de movimentos oscilatórios de De Deus, irrigados com hipoclorito de sódio a 5,25%, obturados com Pulp Canal Sealer EWTÒ pela técnica da condensação vertical de Schilder, variando-se os cones acessórios médios: G1 - cone DentsplyÒ; G2 - cone Ultimate DentalÒ e G3 - cone TanariÒ. As amostras foram seladas com cimento fosfato de zinco e radiografadas na posição ortorradial e mesiorradial. As radiografias foram examinadas por 2 avaliadores com o auxílio de uma lupa estereoscópica (15 X) e a qualidade da obturação foi mensurada através de escores. Os dados foram analisados estatisticamente usando o teste de Kruskal-Wallis, que demonstrou não haver diferença significativa entre as médias dos materiais testados. Entretanto, os resultados descritivos indicaram uma discreta aparência de selamento mais eficaz com o uso do cone Ultimate DentalÒ.
Concluímos que os cones acessórios DentsplyÒ, Ultimate DentalÒ e TanariÒ, apresentaram uma similaridade na eficiência da obturação do sistema de canais radiculares, mas o cone Ultimate DentalÒ parece oferecer melhor selamento.
Pb077
Avaliação do selamento apical de dois novos cimentos endodônticos à base de óxido de zinco e eugenol
FREITAS, M. R. L. S.*, SILVEIRA, F. F., NUNES, E.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: mritaf2002@yahoo.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade de selamento apical de dois novos cimentos endodônticos à base de óxido de zinco e eugenol (IntrafillÒ e TargetÒ), após a obturação de canais radiculares, comparativamente a outro produto dessa categoria (EndofillÒ). Foram utilizados cem incisivos centrais superiores humanos que, após a padronização do comprimento e do forame, foram instrumentados pela técnica de Oregon adaptada por De Deus sob irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5% e ao final, solução de EDTA. As superfícies dentárias foram impermeabilizadas, exceto nos dois últimos milímetros apicais, e os espécimes foram obturados pela técnica da condensação lateral empregando-se os diferentes cimentos experimentais. Em seguida, procedeu-se à imersão dos dentes em corante azul de metileno a 2% durante 72 horas, à 37ºC. Posteriormente, os elementos foram lavados e seccionados no sentido vestíbulo-lingual. As hemi-secções foram avaliadas quanto à máxima penetração do corante na interface material obturador/paredes dentinárias, com o auxílio de uma lupa estereoscópica.
Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística concluindo-se que o cimento IntrafillÒ apresentou a melhor capacidade seladora, seguido dos cimentos EndoFillÒ e TargetÒ.
Pb078
Obtenção de macrófagos para análise da ação de lasers
SOUSA, L. R.*, TAKAHASHI, A., AUN, C. E., MARQUES, M. M.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: lrsousa@usp.br
O laser em baixa intensidade tem mostrado clinicamente atividade antiinflamatória e tem sido indicado em Endodontia após o preparo químico-cirúrgico. No entanto, o exato papel dessa radiação na melhora do processo inflamatório crônico ainda não está esclarecido. Nesse caso seria de importância estudar a ação do laser sobre macrófagos, células predominantes desse processo. O objetivo deste estudo foi testar uma metodologia de obtenção e manutenção de macrófagos. Seis camundongos receberam injeção intraperitoneal de 2 ml de meio tioglicolato a 5% e após cinco ou sete dias foram sacrificados e receberam injeção intraperitoneal de 5 ml de solução tampão fosfato-salina (PBS), a 40°C. Após massagem na cavidade abdominal o exsudato peritoneal induzido foi recuperado por aspiração, transferido para tubos de ensaio e centrifugados a 1.000 rpm, por 10 minutos, a 40°C. As suspensões celulares em DMEM foram semeadas em frascos de 25 cm2 e mantidas em estufa a 37°C, com atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Para assegurar a remoção das células não-macrófagicas os meios de cultura foram trocados 2 e 18 horas após o plaqueamento. No momento do subcultivo a identificação dos macrófagos foi feita através da coloração com Giemsa modificado por Rosenfeld.
Concluiu-se que com essa metodologia é possível obter uma população rica em macrófagos. Esta população poderá ser utilizada para analisar os efeitos da radiação do laser em baixa intensidade em células da inflamação crônica, assim como o crescimento celular, adesão e produção de citocinas.
Pb079
Estudo anatômico da projeção de esmalte em molares inferiores
PEREIRA, J. V.*, SPONCHIADO JUNIOR, E. C., FONSECA, T. S., CRUZ FILHO, A. M., ROBAZZA, C. R. C., SOUSA NETO, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: juvpereira@hotmail.com
Para definição do diagnóstico ou tratamento da bifurcação radicular, de molares inferiores envolvidos pela doença periodontal inflamatória, é necessário o conhecimento da anatomia cervical destes dentes. Neste trabalho avaliou-se a presença da projeção de esmalte em 462 molares inferiores, sendo 148 primeiros molares, 146 segundos molares e 168 terceiros molares. Foram avaliadas as faces livres e proximais de cada dente, classificando as projeções de esmalte em grau 0 (ausência de projeção), grau I (distinta, porém pequena em direção a furca), grau II (próxima da furca, não a atingindo), grau III (atingindo a furca). Nos primeiros molares foi observado, na face vestibular, que 45,3% dos dentes apresentaram grau 0, 42,6% grau I, 5,4% grau II e 6,7% grau III. Na face lingual 70,9% apresentaram grau 0, 26,4% grau I e 2,7% grau II. Nos segundos molares foi observado, na face vestibular, que 44,5% dos dentes apresentaram grau 0, 35,6% grau I, 12,3% grau II e 7,5% grau III. Na face lingual 84,9% apresentaram grau 0, 14,3% grau I e 0,68% grau II. Nos terceiros molares foi observado, na face vestibular, que 61,9% dos dentes apresentaram grau 0, 20,8% grau I, 8,3% grau II e 8,9% grau III. Para a face lingual 92,2% apresentaram grau 0, 5,9% grau I e 1,7% grau II. Em nenhum grupo foram observadas projeções de esmalte nas faces proximais.
Conclui-se que houve uma maior incidência de projeções de esmalte grau I nos primeiros molares inferiores.
Pb080
Avaliação da obturação de canais laterais frente a cinco diferentes marcas comerciais de cones de guta-percha
GURGEL FILHO, E. D.*, TEIXEIRA, F. B., FEITOSA, J. P. A., GOMES, B. P. F. A., FERRAZ, C. C. R., SOUZA FILHO, F. J.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. E-mail: gurgeleduardo@aol.com
O presente trabalho objetivou avaliar o escoamento linear da guta-percha e cimento, em canais laterais simulados, frente a cinco diferentes marcas de cones de guta-percha: Dentsply, Tanari, Analytic Technology, Konne e Obtura. Foram utilizados 50 dentes de resina epóxica com 22 mm de comprimento e três canais laterais: apical, médio e cervical. Os espécimes foram divididos em cinco grupos com 10 dentes cada e obturados pela técnica da onda de condensação. Em seguida cortados em três segmentos adjacentes aos canais laterais, com o auxílio de uma cortadeira de precisão. A visualização do material obturador nos canais laterais foi feita através de um microscópio de luz refletida com 50 X de aumento. As imagens foram mensuradas de forma linear no programa Image-Pro 4.0. As medidas foram calculadas pela percentagem em milímetros do comprimento total do canal lateral em relação ao comprimento ocupado por guta-percha ou cimento. A média de obturação dos canais laterais com guta-percha e cimento nas marcas estudadas foi respectivamente: Analytic (68,28% e 25,29%), Konne (68,43% e 24,38%), Obtura (63,84% e 29,41%), Tanari (49,33% e 45,66%) e Dentsply (44,60% e 47,04%). O restante refere-se aos espaços vazios. Não houve diferença estatisticamente significante, teste Kruskal-Wallis, na quantidade de guta-percha e cimento, frente as cinco marcas quando analisados os terços apicais e cervicais (p > 0,05).
O escoamento linear da guta-percha aquecida foi significantemente maior (p < 0,05) nas marcas Analytic, Obtura e Konne, quando comparado com os cones da Tanari e Dentsply. (Apoio: CNPq.)
Pb081
Análise da expressão das células CD68+ de macrófagos e CD08+ T em granulomas e cistos radiculares de origem endodôntica
PIRO, S. C. A.*, DEUS, G., COUTINHO FILHO, T., GURGEL FILHO, E. D., DIAS, E. P.
Patologia - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: sdepiro@terra.com.br
A integração entre as células inflamatórias e os microorganismos produz diversas respostas imunes, as quais podem vir a influenciar no desenvolvimento e na progressão das infecções periapicais de origem endodôntica. O objetivo desse trabalho foi comparar a expressão das células CD68+ e CD08+ em lesões periapicais de origem endodôntica. Para isso, foram selecionados 10 granulomas e 10 cistos radiculares com diagnóstico confirmado histologicamente. Para identificação das células foi empregada a técnica da estreptoavidina-biotina, com anticorpos monoclonais anti-CD68 e anti-CD6. No campo de maior imunopositividade, selecionou-se a área a ser investigada onde procedeu-se uma análise quantitativa através do programa Image-Pro Plus 4.1. Os resultados revelaram um percentual médio do marcador CD68+ de 28% nos granulomas e 32% nos cistos. Por outro lado, o marcador para linfócitos CD08+ foi numericamente superior nos cistos. A presença do marcador CD08+ apresentou um percentual médio de 20% nos granulomas e 60% nos cistos. Os dados foram tratados estatisticamente através do teste U de Mann-Whitey o qual revelou diferença estatisticamente significante entre os valores referentes à presença do CD08+ (p < 0,05) porém não mostrou diferença significativa em relação ao CD68+ (p > 0,05).
Diante dos resultados obtidos, pode-se sugerir que as células CD08+ T podem desempenhar um papel na progressão da infecção a longo prazo, provavelmente exercendo uma função regulatória ou citotóxica na resposta celular imune, o que pode determinar a estabilização do processo evolutivo dessas lesões.
Pb082
Estudo da incidência do número de canais de pré-molares superiores com raiz única
LAGE, T. C. L.*, MEGA, T. A. P., BRANDÃO, R. M., COELHO, E. A. M., ANDRADE, M. L.
Odontologia Reabilitadora - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE DA FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR. E-mail: romeromb@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar in vitro através da análise radiográfica, a incidência do número de canais radiculares e a relação com o forame apical em 100 pré-molares superiores humanos extraídos com raiz única e leve achatamento mésio-distal. Em 50 primeiros pré-molares e 50 segundos pré-molares selecionados, realizou-se o acesso coronário, localização e exploração dos canais com lima tipo K #15. Tomadas radiográficas ortorradial e mesiorradial foram realizadas de forma padronizada quanto à distância, tempo de exposição e de revelação. As radiografias foram analisadas em um negatoscópio e os canais identificados com auxílio de uma lupa com aumento de 70 X. Os dados obtidos foram registrados em tabelas para determinar a percentagem de canais e seu término no forame apical. Os resultados indicaram para o 1º pré-molar a presença de 35% de 1 canal e 1 forame, 10% de 1 canal com deltas apicais, 40% de 2 canais com 1 forame, e 15% de 2 canais e 2 forames. Para o 2º pré-molar foi detectada a presença de 33,4% de 1 canal com forame único, 16,6% de 1 canal com deltas apicais, 26,6% de 2 canais com 1 forame, e 23,4% de 2 canais e 2 forames.
Em relação aos dentes examinados, apesar de apresentarem anatomia externa semelhante, concluímos que o 1º pré-molar superior apresentou maior incidência de 2 canais com 1 forame e o 2º pré-molar superior a de 1 canal com 1 forame, sendo que ambos apresentaram menor incidência de 1 canal com deltas apicais. O conhecimento destas variações da anatomia interna dos canais radiculares é importante para o sucesso do tratamento endodôntico.
Pb083
Avaliação da limpeza promovida por técnicas manual e rotatória de preparo biomecânico em canais radiculares achatados
BARBIZAM, J. V. B.*, TANOMARU, J. M. G., TANOMARU FILHO, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: barbizam@hotmail.com
As técnicas de preparo biomecânico rotatórias com instrumentos de níquel-titânio têm merecido destaque com o desenvolvimento de vários sistemas. Torna-se importante a avaliação da capacidade de limpeza das diferentes técnicas. O objetivo deste estudo foi avaliar a limpeza promovida pelo preparo biomecânico em canais radiculares com achatamento mésio-distal. Foram utilizados 30 incisivos inferiores extraídos de humanos, obtidos em banco de dentes, portadores de um canal radicular. Os dentes foram aleatoriamente divididos em três grupos. O preparo biomecânico foi realizado no Grupo I pelo sistema rotatório com limas de níquel-titânio do Sistema K3 Endo. No Grupo II utilizou-se o sistema rotatório ProTaper. No Grupo III o preparo foi realizado com técnica manual e instrumentos tipo K de aço inoxidável. Em todos os grupos foi realizada a técnica de ampliação coroa-ápice, sob abundante irrigação com hipoclorito de sódio a 1%. Terminado o preparo os dentes foram descalcificados, incluídos em parafina, cortados transversalmente em micrótomo (6 mm) e corados em H. E. A análise em microscópio óptico evidenciou uma melhor limpeza para técnica manual, com diferença estatisticamente significante ao nível de 5% quando comparada às técnicas rotatórias, que foram semelhantes entre si.
Concluiu-se que em canais radiculares achatados a técnica coroa-ápice manual com limas de aço inoxidável foi superior aos sistemas rotatórios K3 Endo e ProTaper, considerando a limpeza promovida, embora nenhuma das técnicas estudadas tenha sido capaz de limpar completamente os canais radiculares.
Pb084
Análise das propriedades torcionais de uma nova geração de instrumentos rotatórios - Sistema K³
SILVA, R. F.*, SPONCHIADO JUNIOR, E. C., ARRUDA, M. P., ALFREDO, E., VANSAN, L. P.
Endodontia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: betorfs@bol.com..br
O insucesso na utilização dos instrumentos rotatórios, na maioria das vezes, advém do desrespeito às normas técnicas e à falta de conhecimento sobre a mecânica destes instrumentos. As limas endodônticas, durante ação no interior do canal radicular, sofrem tensões originárias de seus movimentos e dos obstáculos anatômicos do canal que têm que transpor. O presente estudo tem como objetivo avaliar as propriedades torcionais de limas endodônticas do sistema K3, acionadas a motor, consideradas por alguns autores como sendo de terceira geração. Foram utilizados cinco blocos de resina contendo canal simulado com curvatura padronizada, que foi instrumentado com as limas do sistema K3 empregando-se a técnica sugerida pelo fabricante. Após o preparo, as limas empregadas até o comprimento de trabalho foram submetidas ao teste de torção e de deflexão angular, por meio da máquina de ensaios Instron 4444.
Os resultados foram submetidos à análise estatística e evidenciaram que, para a técnica proposta pelo fabricante, os instrumentos utilizados de n° 25/.06, 20/.06, 30/.04, 25/.04 e 20/.04 obtiveram valores acima da especificação n° 28 da ADA, tanto para torque quanto para deflexão angular, e quanto ao número de voltas suportado pelos instrumentos até o momento da fratura a seguinte ordem crescente foi observada: 25/.06, 20/.06, 30/.04, 25/.04 e 20/.04.
Pb085
Confiabilidade dos métodos de inspeção visual e laser fluorescente no diagnóstico de cárie em superfícies oclusais
SANTOS, N. B.*, MOIMAZ, S. A. S., SUNDEFELD, R. H.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: nbs.odonto@bol.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a validade e reprodutibilidade da inspeção visual e do laser fluorescente no diagnóstico de cárie oclusal. A amostra foi caracterizada por 48 dentes molares e pré-molares – 66 sítios oclusais mapeados, sem cavitação aparente, para análise através da inspeção visual com o espelho iluminado DenliteÒ e do laser fluorescente DIAGNOdentÒ. Os exames foram realizados por dez examinadores, previamente orientados quanto a utilização de cada recurso diagnóstico. A validação foi realizada através de secções de aproximadamente 350 μm, dos dentes examinados, sob um estereomicroscópio (40 X) e os dados analisados estatisticamente. A inspeção visual e o laser apresentaram, para a presença e ausência de lesão, os respectivos valores de sensibilidade e especificidade: 0,87; 0,38 e 0,98; 0,00. Enquanto que para lesões em dentina, os valores foram os seguintes: 0,76; 0,45 e 0,91; 0,39. Os maiores níveis de concordância interexaminadores foram alcançados em lesões de cárie em dentina, com valores de kappa de 0,38 e 0,76 para a inspeção visual e laser fluorescente, respectivamente.
Conclui-se que apesar dos dois métodos possuírem capacidade de diagnosticar lesões de cárie, o laser apresentou o inconveniente de resultados falso-positivos. A inspeção visual mostrou uma reprodutibilidade que sugere a aplicação de critérios mais precisos e padronizados pelos dentistas, para assim produzir uma maior concordância nos diagnósticos e detectar a real situação da lesão de cárie dentária nas superfícies oclusais. (Apoio: FAPESP -  01/08942-8.) 
Pb086
Avaliação do potencial de inibição de cárie in vitro de selantes oclusais
TENGAN, C.*, LOBO, M. M., NAPIMOGA, M. H., PECHARKI, G. D., SILVA, D. D., TAGLIAFERRO, E. P. S., CURY, J. A.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: c.tengan@ig.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar o efeito de diferentes selantes oclusais na liberação de fluoreto (F), na inibição de lesões artificiais de cárie secundária e na incorporação de F no esmalte. Fissuras oclusais lineares medindo 3,0 mm e áreas de esmalte vestibular medindo 4,0 mm2 foram delimitadas em 48 terceiros molares inclusos. Estes foram aleatoriamente divididos em quatro grupos (n = 12), em função do selante utilizado: G(1) ou controle - ausência de selamento; G(2) - VitremerÔ; G(3) - ClinproÔ Sealant, contendo F e G(4) - ConciseÔ, sem F. Os grupos 2, 3 e 4 foram submetidos a um modelo de ciclagem de pH de 5 dias, enquanto o grupo 1 foi mantido em ambiente úmido. Após a fase experimental, foram determinados: a quantidade de F liberado nas soluções des- e remineralizante; a incorporação desse íon no esmalte vestibular exposto; e, os valores de microdureza do esmalte seccionado longitudinalmente, nas áreas subjacentes e adjacentes aos selantes. O G(2) liberou significativamente (1,91 ± 0,5) maior quantidade (mg) de F do que o G(3) (0,12 ± 0,17; p = 0,000), havendo também maior incorporação de F íon no esmalte exposto e menor perda de mineral neste grupo, quando comparado aos demais (p = 0,0002). No esmalte subjacente aos materiais avaliados, não houve formação de lesão de cárie.
Os dados mostram que todos os selantes conferem proteção física ao esmalte com relação ao desenvolvimento de cárie, entretanto aquele que libera mais F é eficiente mesmo nas áreas não protegidas mecanicamente.
Pb087
Efeito de soluções fluoretadas contendo polióis na inibição da desmineralização do esmalte dental – estudo in situ
GONÇALVES, N. C. L. A. V.*, CURY, A. A. D. B., SIMÕES, G., CURY, J. A.
Cariologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: nilzavalor@yahoo.com
A mistura dos polióis xilitol/sorbitol tem sido utilizada como substituto da sacarose na prevenção da carie dental. Entretanto, é desconhecido se esta mistura aumentaria o efeito anticariogênico do flúor. Assim, avaliou-se o efeito da adição de xilitol/sorbitol a bochecho de NaF a 0,05% na inibição da desmineralização do esmalte dental, utilizando um modelo intra-oral de curta duração. O estudo foi do tipo cruzado e 10 voluntários foram submetidos a 5 grupos de tratamento: (I) controle (agua destilada); (II) F (225 ppm F como NaF); (III) X:S (xilitol/sorbitol - 1,6 M (1:3); (IV) X:S+F (concentração final do grupo II e III); (V) CHX (clorexidina 0,12%). Os voluntários utilizaram dispositivos intra-orais palatinos, contendo 4 blocos de esmalte dental bovino cobertos por uma camada de “placa teste” de S. mutans. Os dispositivos foram imersos durante 1 min em uma das soluções de tratamento, de acordo com o delineamento experimental, simultaneamente os voluntários realizavam bochecho com a respectiva solução. Imediatamente após o bochecho, os dispositivos foram colocados na boca e após 20 minutos realizou-se um enxágüe bucal com sacarose a 20%. Apos um período adicional de 45 minutos, os dispositivos foram removidos e o esmalte dental analisado. Microdureza superficial do esmalte foi determinada e porcentagem de perda mineral (%PDS) em relação a inicial foi calculada. Os tratamentos F e X:S+F mostraram menor %PDS em relação ao controle (p < 0,05 - teste de Tukey), mas não foram diferentes entre si. Os tratamentos X:S e CHX não foram diferentes do controle (p > 0,05).
Os resultados sugerem que xilitol/sorbitol não promove efeito adicional ao flúor na redução da desmineralização do esmalte dental. (Apoio: FAPESP - proc. 00/00750-0.)
Pb088
Avaliação dos níveis salivares de Streptococcus mutans na fase preparatória do tratamento restaurador em pré-escolares
CHIBINSKI, A. C. R.*, WAMBIER, D. S., TANAKA, F.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: chibinsk@brturbo.com
Este estudo avaliou dois tratamentos através da análise do nível salivar de unidades formadoras de colônia (ufc) de S. mutans durante a fase preparatória do meio bucal. Selecionou-se 14 crianças (idade média de 3,85 + 0,77 anos) das creches municipais de Ponta Grossa (PR). Grupo I foi tratado com diaminofluoreto de prata e Grupo II com diaminofluoreto de prata e selamento cavitário com cimento de óxido de zinco e eugenol. Comprovou-se homogeneidade da amostra através do teste de Kruskal-Wallis, que mostrou ausência de diferenças significativas entre os grupos no período inicial, quanto aos índices ceo e de placa bacteriana (p > 0,05). A saliva foi coletada nos períodos inicial (PI), 24 horas (P24) e 7 dias (P7). O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado na comparação entre os grupos; o teste de Friedman foi usado na análise intragrupo. No Grupo I, houve diferenças entre PI e P24 (p = 0,003) e entre P24 e P7 (p = 0,008), isto não ocorreu entre PI e P7 (p = 0,423). No Grupo II detectou-se diferenças significativas entre PI e P24 (p = 0,001), PI e P7 (p = 0,001) e P24 e P7 (p = 0,008). A análise entre os grupos não mostrou diferenças significativas nos períodos avaliados (p > 0,05).
Conclui-se que os dois tratamentos reduziram significativamente o número de ufc de S. mutans; a redução foi maior entre PI e P24 nos Grupos I e II; Grupo II manteve uma redução bacteriana significativa no P7; o Grupo I retornou ao nível inicial de ufc no P7; a associação proposta no Grupo II está indicada para uso em Saúde Pública durante a fase preparatória do meio bucal em crianças.
Pb089
Resistência à cárie do esmalte dental irradiado por laser de Nd:YAG
ANDRADE, L. E. H., GOIS, A. M.*, OLIVEIRA, O. B., LIZARELLI, R. F. Z., BAGNATO, V. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: anagois2@bol.com.br.
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro, a resistência à formação de cárie na superfície do esmalte dental irradiado por laser de Nd:YAG, aplicado em condições que simulam exposições acidentais clínicas. Foram utilizados 12 terceiros molares humanos hígidos cortados no logo eixo no sentido mésio-distal deixando as faces linguais e vestibulares, dividindo-as em 3 grupos: (1) grupo controle: uma metade de cada face foi induzida artificialmente à cárie através do modelo dinâmico de desmineralização e remineralização (DES/RE) e a outra metade permaneceu hígida; (2) grupo irradiado com Nd:YAG, sendo que cada face foi dividida em quadrantes, submetendo-os aos seguintes parâmetros por 3 segundos cada um: 27 J/cm2, 35 J/cm2, 71 J/cm2 e 106 J/cm2; (3) grupo irradiado com Nd:YAG com os mesmos parâmetros do grupo 2 e depois submetidos à solução DES/RE. A resistência à cárie foi avaliada através da morfologia (MEV) e da proporção Ca/P (espectrometria de raios X por dispersão de energia EDX). As fotomicrografias mostraram que o laser de Nd:YAG mudou a morfologia normal dos prismas de esmalte resultando numa superfície fusionada e ressolidificada. Em relação a proporção Ca/P, existiram diferenças estatisticamente significantes (Kruskal-Wallis, p < 0,05) entre os grupos irradiados por Nd:YAG e o controle com cárie, exceto quando foi utilizado 3 W de potência e posteriormente submetido a desafio cariogênico.
Concluiu-se que a irradiação com baixas potências do laser de Nd:YAG, não altera a resistência à cárie do esmalte, não representando risco quando irradiado acidentalmente.
Pb090
Análise da concentração de fluoreto nas águas de abastecimento de Duque de Caxias - RJ
CASTRO, R. A. L.*, TEIXEIRA, D. L. S., BUNDZMAN, E. R., PIMENTA, A., EIRAS, C.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: rodolfocastro@ig.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a concentração de fluoreto nas águas de abastecimento do município de Duque de Caxias - RJ, verificando o acesso dos escolares da rede estadual à água fluoretada. A coleta da água foi realizada de forma padronizada e por um único coletador, com número significativo de 36 amostras, nas cisternas de escolas públicas (CIEP) participantes do Programa Saúde na Escola. As amostras, coletadas nos meses de janeiro e fevereiro em frascos de polietileno de 50 ml, foram enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels para análise através de eletrodo íon-específico. A média de concentração de fluoreto observada foi de 0,5 ppm, com desvio padrão de 0,3 e valores entre 0,1 e 1,2 ppm F-. 63,9% (n = 23) das amostras apresentaram concentração abaixo da ótima de fluoreto (< 0,6 ppm), 13,9% (n = 5) concentração acima da ótima (> 0,8 ppm) e 22,2% (n = 8) concentração ótima (0,6-0,8 ppm). Além disso, 2 escolas possuíam água proveniente de poço artesiano e apresentaram concentração subótima de fluoreto.
Pode ser concluído que, nos meses avaliados, a concentração de fluoreto nas águas de abastecimento do município de Duque de Caxias - RJ apresentou-se, na maioria dos pontos de coleta, abaixo dos 0,6-0,8 ppm F- recomendados e os escolares da rede estadual nesse município não estavam recebendo fluoreto em níveis ótimos através da água de abastecimento.
Pb091
Avaliação in situ do efeito anticariogênico do ferro co-cristalizado à sacarose
PECHARKI, G. D.*, LEME, A. F. P., TABCHOURY, C. P. M., CURY, A. A. D. B., ROSALEN, P. L., BOWEN, W., CURY, J. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: g_pecharki@yahoo.com.br
Estudos anteriores realizados com animais de laboratório têm mostrado que sacarose contendo ferro co-cristalizado (Fe-sacarose) é menos cariogênica que o açúcar puro. Entretanto, o efeito do Fe-sacarose no desenvolvimento de cárie em humanos é desconhecido. Assim, o objetivo desse estudo preliminar foi avaliar o efeito do ferro co-cristalizado à sacarose na desmineralização do esmalte dental humano. Voluntários (n = 4) utilizaram dispositivos palatinos contendo 4 blocos de esmalte humano, os quais foram submetidos aos tratamentos: A- sacarose a 20% e B- sacarose a 20% contendo 70 ppm Fe (sulfato ferroso). As soluções foram gotejadas sobre os blocos 8x/dia e dentifrício fluoretado foi utilizado 3 X/dia. Após 21 dias, os blocos foram removidos dos dispositivos e foram determinadas a porcentagem de perda de dureza de superfície (%PDS) e a área de lesão de cárie (Delta Z). Os resultados (média ± dp) de acordo com os tratamentos sacarose e Fe-sacarose foram respectivamente: 1) %PDS: –51,3 ± 28,4a; –45,2 ± 17,3a; 2) Delta Z: 1.442,3 ± 1.783,6a; 735,7 ± 496,2a. Embora não tenha sido encontrada diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos (p > 0,05), blocos de esmalte submetidos ao tratamento com Fe-sacarose apresentaram menor perda mineral na superfície e menor lesão de cárie que aqueles submetidos ao tratamento com sacarose.
Os resultados deste estudo preliminar (n = 4) sugerem que Fe deve diminuir a cariogenicidade da sacarose, motivando a realização de um estudo final com tamanho de amostra maior. (Apoio: FAPESP - proc. 01/11759-0.)
Pb092
Efeito da irradiação com laser de Er:YAG sobre superfícies radiculares condicionadas com EDTA - análise através de MEV
SANTANA, T. C.*, THEODORO, L. H., KABBACH, W., MARCANTONIO, R. A. C., OSHIIWA, M., SAMPAIO, J. E. C.
Diagnóstico - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: teresinhasantana@bol.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar, in vitro, através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), o efeito da irradiação com laser de Er:YAG (2,94 mm) na obliteração de túbulos dentinários de superfícies radiculares condicionadas com EDTA. Foram utilizados 20 dentes humanos nos quais, após remoção do cemento radicular com broca no terço cervical, foram obtidas duas amostras da raiz de cada dente. As amostras (n = 40) foram condicionadas com EDTA 24% e divididas em 4 grupos com 10 amostras. Cada amostra recebeu o tratamento com laser apenas na metade de sua área, sendo que a outra metade foi considerada controle: G1- Er:YAG desfocado (20 mm), com 60  mJ, 2 Hz, 30 segundos; G2 - Er:YAG focado 60  mJ, 2 Hz, 30 segundos; G3 - Er:YAG desfocado, 80  mJ, 2 Hz, 30 segundos; G4- Er:YAG focado 80  mJ, 2 Hz, 30 segundos. As amostras foram analisadas através de MEV na sua área não-irradiada (controle) e na irradiada e as fotomicrografias foram analisadas através de um índice de obliteração de túbulos dentinários. Os resultados estatísticos (teste de Kruskal-Wallis) demonstraram que o G1, G2 e G3 não foram estatisticamente diferentes do grupo controle (p > 0,05); o G4 foi significantemente mais efetivo na obliteração de túbulos dentinários quando comparado ao grupo controle (p = 0,004).
Concluiu-se que o laser de Er:YAG focado nos parâmetros utilizados no G4 é efetivo na obliteração dos túbulos dentinários, apesar de promover microrrugosidades na superfície radicular, e que o modo de emissão focado promove alterações morfológicas na superfície radicular. (Apoio financeiro: CAPES.) 
Pb093
Avaliação do comprimento e anatomia interna de incisivos e caninos inferiores
GAYA, C. F.*, SANTOS, C., OLIVEIRA, D. A., SPONCHIADO JUNIOR, E. C., SOUSA NETO, M. D.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: gmonteir@rla13.pucpr.br
O estudo da anatomia dos canais radiculares tem sido descrito por vários autores, permanecendo questionamentos com relação aos aspectos morfológicos internos de vários grupos de dentes. No presente trabalho foram analisados os aspectos macroscópicos da cavidade pulpar e conduto radicular de 74 dentes anteriores inferiores, por meio da técnica da diafanização. Na totalidade dos espécimes foi encontrada somente uma raiz. O comprimento médio dos incisivos centrais inferiores foi 21,1 mm, sendo a coroa de 8,7 mm e a raiz de 12,4 mm; os incisivos laterais apresentaram 22,5 mm, sendo a coroa de 9,1 mm e a raiz de 13,4 mm; enquanto os caninos inferiores apresentaram 26 mm, sendo a coroa de 10,3 mm e a raiz de 15,7 mm. Após a diafanização, os incisivos centrais apresentaram, em 96% dos casos, um único canal e em 4% uma trifurcação no terço apical; nos incisivos laterais 84,6% havia apenas um canal, em 7,6% uma bifurcação em seu terço médio, terminando em um único canal, em 3,8% há dois canais e em 3,8% há bifurcação do canal principal, enquanto nos caninos, em 95,6% há um único canal e em 4,4% a presença de três canais no ápice oriundos de um único canal.
Conclui-se através deste estudo, a importância do conhecimento do comprimento médio de dentes anteriores inferiores e da anatomia interna dos mesmos, sendo rica em detalhes e podendo-se observar possíveis alterações existentes nos canais radiculares.
Pb094
Remodelação óssea do periodonto de incisivo de rato em erupção normal e alterada – estudo com marcadores fluorescentes
SALMON, C. R.*, PASETTO, S., MERZEL, J., NOVAES, P. D.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: crisalmon@bol.com.br
O mecanismo de erupção dental permanece pouco esclarecido. A remodelação do osso alveolar e a atividade metabólica do folículo dental parecem ter um papel essencial nesse processo multifatorial. Neste estudo foi utilizado como modelo a imobilização de incisivo de rato para impedir a erupção, com a finalidade de avaliar a remodelação óssea e alterações morfológicas. Dezoito ratos Wistar tiveram o incisivo inferior esquerdo imobilizado com fio de aço, preso ao 1º molar inferior esquerdo por 18 dias. O dente contralateral foi usado como controle. Secções transversais da mandíbula de 12 ratos, incluídas em metacrilato, foram analisadas em microscopia de fluorescência, após marcação óssea com tetraciclina (15 mg/kg) e calceína (15 mg/kg), com intervalo de 7 dias. Para observação das alterações morfológicas, as mandíbulas de 6 ratos foram incluídas em resina JB-4, seccionadas transversalmente e coradas com hematoxilina-eosina. Observou-se formação óssea na face labial adjacente ao periodonto relacionado ao esmalte e na face mesial adjacente ao ligamento periodontal próximo à crista alveolar, enquanto no controle não houve formação ou pode ter havido reabsorção óssea. A alteração morfológica mais evidente foi encontrada no órgão do esmalte, onde os ameloblastos tornaram-se reduzidos, na região correspondente aos ameloblastos secretores do controle. Devido à interrupção da erupção, houve formação de grande quantidade de dentina diminuindo o diâmetro da câmara pulpar.
Portanto, a remodelação óssea parece ser um dos fatores fundamentais no processo eruptivo.
Pb095
Imunolocalização de osteopontina durante o reparo de defeitos ósseos criados em mandíbula de ratos
OLIVEIRA, N. M.*, ARANA-CHAVEZ, V. E.
Histologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: newtonmo@usp.br
A presença da proteína não-colágena osteopontina foi avaliada ultra-estruturalmente durante o processo de reparação em defeitos criados no osso alveolar de ratos. O defeito foi confeccionado no osso em relação à superfície vestibular do primeiro molar inferior. os animais foram sacrificados após o quinto e décimo quarto dia, sendo as hemimandíbulas fixadas em formaldeído a 4% + glutaraldeído a 0,1% tamponado com cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,2, sob irradiação de microondas. As hemimandíbulas então foram descalcificadas em EDTA a 4,13%, desidratadas em concentrações crescentes de etanol e incluídas em resina LR White para imunocitoquímica pós-inclusão com ouro coloidal. Os cortes foram incubados com anticorpo antiosteopontina seguido com anticorpo secundário, sendo os sítios de ligação revelados pelo complexo proteína A-ouro. A marcação de osteopontina ocorreu principalmente na matriz óssea recém-formada, tendo sido também observada no citoplasma de alguns osteoblastos e fibroblastos. Nas áreas de osso intacto a marcação de osteopontina apresentou-se em acúmulos, enquanto na área de reparação a marcação se deu de forma irregular. Em relação à área adjacente do ligamento periodontal, a marcação se seu em algumas áreas de forma dispersa entre as fibrilas colágenas.
A aplicação do método de imunomarcação de alta resolução aqui usado, permitiu definir a exata localização dessa proteína nesse modelo de estudo de reparação do osso alveolar.
Pb096
Detecção imunocitoquímica de osteopontina na dentina reparativa formada em incisivos de ratos após uma luxação extrusiva
AGUIAR, M. C.*, ARANA-CHAVEZ, V. E.
Histologia e Embriologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: mcajazeirausp@yahoo.com.br
A dentina reparativa, formada por novas células originadas na polpa, exibe aspecto osteóide, isto é, ausência de túbulos e inclusão de células similares aos osteócitos. O presente trabalho visou a avaliação ultra-estrutural da dentina reparativa formada em incisivos de rato após luxação extrusiva, bem como a investigação imunocitoquímica da presença da osteopontina (OPN), proteína presente na matriz óssea, mas que não é imunodetectada na dentina normal. Doze ratos machos, de 3 meses, foram igualmente divididos em 4 grupos. No primeiro grupo (controle) os incisivos não foram luxados. Nos 3 grupos restantes os animais tiveram o incisivo superior direito luxado e extruído 3 mm, em seguida, colocado em sua posição original e deixados 10, 20 ou 30 dias. As maxilas foram fixadas em glutaraldeído a 0,1% + formaldeído a 4% em tampão cacodilato 0,1 M, pH 7,4, sob irradiação com microondas, descalcificadas em EDTA, desidratadas e incluídas em resina LR White. Os cortes ultrafinos foram incubados com anticorpo anti-OPN, seguido de proteína A-ouro e analisados em MET Jeol 1010. Foi observada a presença de dentina reparativa sem padrão tubular, porém com células no interior de lacunas. As células que revestiam a superfície pulpar da dentina eram cilíndricas baixas com núcleo localizado no pólo basal. A imunocitoquímica ultra-estrutural revelou acúmulos de OPN na matriz de dentina reparativa formada.
Os resultados mostram que a dentina reparativa formada após luxação extrusiva apresenta semelhanças com o tecido ósseo primário, tanto na morfologia como na composição da sua matriz.
Pb097
Verificação do estado vacinal para hepatite B nos estudantes de Odontologia do estado do Rio de Janeiro
SOUZA, R. A.*, NAMEN, F., GALAN JÚNIOR, J
Odontologia de Promoção de Saúde - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: ralvess@yahoo.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar o estado atual de vacinação para hepatite B dos estudantes do último período de Odontologia do estado do Rio de Janeiro. Para tanto, aplicou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas para 196 estudantes de 3 universidades públicas e 3 privadas, no 2° semestre de 2002. Os dados obtidos foram analisados percentualmente e pelo teste não-paramétrico do qui-quadrado, com nível de significância de 5%. A média de idade dos participantes foi 23,7 anos, sendo 133 (67,9%) do sexo feminino. Destes estudantes, 178 (90,8%) já haviam sido vacinados para hepatite B, sendo estatisticamente significante (p < 0,05) a imunização das mulheres, visto que 94,7% (126) destas e 82,5% (52) dos homens realizaram imunização, demonstrando maior preocupação com a vacinação por estas. Dentre os estudantes vacinados, 119 (66,9%) realizaram a imunização nos dois últimos anos do período universitário, e 56 (31,5%) na época ideal para tal procedimento, ou seja, nos períodos pré-clínicos da graduação. Além disso, apenas 49 (27,5%) verificaram a eficácia da vacinação pela quantificação do anti-HBs, estando 28 (57,1%) eficazmente imunizados e 10 (22,4%) não desenvolvendo anticorpos suficientes para proteção.
Conclui-se que é necessário maior informação aos estudantes de Odontologia quanto a necessidade e importância da vacinação para hepatite B, bem como quanto a época ideal para a realização da mesma e verificação laboratorial de sua eficácia. Tais procedimentos minimizariam o risco para infecção pelo vírus da hepatite B nos futuros profissionais de Odontologia.
Pb098
Efeitos das técnicas de desinfecção sobre a dureza e rugosidade superficial de materiais reembasadores macios
PAVAN, S.*, SANTOS, P. H. D., ARIOLI, J. N., BATISTA, A. U. D., MOLLO, F. A.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: sabrinapavan@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de técnicas de desinfecção utilizando soluções de glutaraldeído 2%, hipoclorito de sódio 5%, clorexidina 5% e energia por microondas sobre a dureza e rugosidade de superfície dos materiais reembasadores macios Ufi Gel, Molloplast-B, Eversoft e Mucopren Soft. Quarenta corpos-de-prova de cada material com dimensões de 36 x 7 x 6 mm foram processados de acordo com as recomendações dos fabricantes. As amostras foram divididas em grupos (n = 10) e submetidas à desinfecção por 10 minutos nas soluções químicas e, em forno de microondas doméstico por período de 3 minutos à 500 W. As leituras de dureza e rugosidade foram realizadas 24 horas após a confecção dos corpos-de-prova e após aplicação do 1° e 2° ciclo de desinfecção, respectivamente. As medidas de dureza foram realizadas sobre uma das faces do corpo-de-prova com auxílio de durômetro Shore A. Sobre a face oposta foram realizadas as leituras de rugosidade com rugosímetro Surf-Corder SE 1700. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey ao nível de significância de 1%.
Conclui-se que a aplicação de dois ciclos de desinfecção não produziu alterações na dureza dos materiais utilizados. Porém, houve diminuição na rugosidade após o primeiro ciclo de desinfecção. A técnica de desinfecção com solução de glutaraldeído 2% promoveu os maiores valores de dureza nos materiais Molloplast-B, Mucopren Soft e Ufi Gel. Já o material Eversoft não apresentou alteração nos valores de dureza e rugosidade de superfície em nenhuma das técnicas de desinfecção. (Apoio: FAPESP - processo: 01/08686-1.)
Pb099
Avaliação do potencial antimicrobiano de materiais de moldagem elásticos
CAMPAGNOLI, E. B.*, ROSA, E. A. R., RACHED, R. N., BRAOSI, A. P. R., WESTPHALEN, F. H., LIMA, A. A. S.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: ebcampagnoli@bol.com.br
A capacidade antimicrobiana dos materiais de moldagem está diretamente relacionada ao risco de infecção cruzada. Este estudo avaliou a capacidade antimicrobiana dos seguintes materiais de moldagem elásticos: Avagel (AV, Herpo), Jeltrate (JE, Dentsply), Coltex (CO, Vigodent), Permlastic (PE, Kerr), Xantopren (XA, Heraeus Kulzer), Express (EX, 3M-ESPE) e Impregum (IM, 3M-ESPE). Os testes foram realizados em duplicata, utilizando-se meio de cultura ágar Müeller-Hinton inoculado com cepas de Enterococcus feacalis, Pseudomonas spp. e “pool” de saliva. Os materiais foram incluídos ou depositados na superfície do meio. Os grupos controle consistiram de amostras de clorexidina nas concentrações de 0,2%, 0,5%, 1,0%, 2,0% e 5,0%. Os resultados mostraram que AV formou em média um halo de inibição de 12,7 mm de diâmetro quando em contato superficial, e de 10 mm quando incluso. Em relação ao IM obteve-se um halo de 10 mm de diâmetro quando o material estava incluso. Os demais materiais (JE, CO, XA, PE e EX) não apresentaram halos de inibição.
Concluiu-se que a maioria dos materiais não apresentou nenhuma capacidade antimicrobiana. O material AV apresentou baixo potencial antimicrobiano, pois os halos de inibição foram menores que aqueles obtidos com clorexidina 0,2% (17 mm de diâmetro). O IM apresentou capacidade antimicrobiana quando incluído e não quando aplicado em superfície, provavelmente devido à formação e aprisionamento de óxido de etileno. Frente ao baixo potencial antimicrobiano dos materiais avaliados, ressalta-se a importância da adequada desinfecção das moldagens.
Pb100
Análise de bioaerossóis bacterianos em ambientes da Clínica de Odontologia da Universidade de Franca
MARTINS, C. H. G., PEREIRA, R. G., AMBRÓSIO JUNIOR, G. N., RADDI, M. S. G., MANIGLIA, C. A. G., MANIGLIA, A. B.*, PICOLI, F.
UNIVERSIDADE DE FRANCA. E-mail: cmaniglia@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar os bioaerossóis bacterianos em 4 ambientes da clínica odontológica da Universidade de Franca/SP. As amostras de ar foram coletadas em duplicata com um amostrados de ar por impacto (MAS 100 - Merck) nos seguintes ambientes: área de materiais esterilizados, área de materiais contaminados, Clínica de Prótese e de Dentística. O número total de bactérias foi obtido a partir da coleta de 500 l de ar em meio ágar tripticase de soja e em meios seletivos (ágar MacConkey, ágar Manitol salgado e ágar Cetremide). As bactérias isoladas foram identificadas através de testes bioquímicos convencionais. Para o teste de suscetibilidade as drogas utilizaram-se 11 agentes antimicrobianos pela técnica de difusão em disco. O ambiente que apresentou maior número de bioaerossóis bacterianos foi a área de materiais esterilizados (118 ± 21 UFC/m3), no qual foram isolados S. epidermidis, S. aureus, S. saprophyticus e Acinetobacter lowffii. Nas Clínicas de Prótese e Dentística, que apresentam um sistema de monitorização de ar com barreira UV, foram encontradas em média, 62 ± 15 UFC/m3, sendo isolados S. lugdunensis, S. aureus, S. schleiferi e A. lowffii. O gênero Staphylococcus foi isolado em todos os ambientes. As cepas isoladas foram sensíveis a grande maioria dos antimicrobianos testados.
Nenhuma medida é totalmente eficaz, porém, são necessárias para minimizar o número de bioaerossóis bacterianos produzidos durante procedimentos intra-orais, pois o ambiente de trabalho pode se constituir em via de contaminação cruzada entre o profissional, equipe e paciente. (Apoio: CAPES.)
Pb101
Caracterização de isolados bucais de Candida albicans e C. dubliniensis por MLEE e SDS-PAGE
ASSAD, R.*, ROSA, R. T., BORIOLLO, M. F. G., BERNARDO, W. L. C., HÖFLING, J. F., ROSA, E. A. R.
Mestrado em Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: roberassad@ig.com.br
Candida albicans e C. dubliniensis apresentam muitas características fenotípicas em comum, o que pode dificultar sua diferenciação por métodos culturais, citológicos ou sorológicos. Neste estudo, cinco isolados bucais de C. albicans e outros cinco de C. dubliniensis, assim como suas respectivas linhagens-tipo, tiveram seus perfis enzimáticos para álcool desidrogenase, isocitrato desidrogenase, glucose desidrogenase, glucose-6-fosfato desidrogenase, catalase, peroxidase, superóxido dismutase e leucina-aminopeptidase analisados pela técnica de eletroforese de enzimas constitutivas (MLEE). Ainda, o conteúdo protéico celular foi analisado por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). Após as eletroforeses, os perfis protéicos e os zimigramas foram analisados por procedimentos numéricos. Ambos os métodos permitiram obter dois taxa espécie-específicos distintos.
Este fato pode justificar o uso da MLEE e da SDS-PAGE como métodos eficazes na diferenciação e identificação complementar de cepas bucais de C. dubliniensis. (Apoio financeiro: FAEP-UNICAMP.)
Pb102
Enzimotipagem e genotipagem de isolados de Candida albicans da cavidade oral de crianças cárie ativas e livres de cárie
MARDEGAN, R. C.*, GOLVEA, M. B., KLEIN, M. I., RODRIGUES, J. A. O., GONÇALVES, R. B., HOFLING, J. F.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: costelinha1@yahoo.com.br
Um total de 158 amostras de Candida albicans isoladas da cavidade oral de crianças, com idades entre 24 e 36 meses, divididas em dois grupos: cárieativas (104 amostras) e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 rie (54 amostras) foram estudadas. Com base nos dados da literatura, a proposição da presente pesquisa foi: 1) analisar e comparar a produção de proteinases e fosfolipases de Candida albicans, entre os dois grupos; 2) relacionar a diversidade fenotípica quanto à produção dessa enzima com o polimorfismo genético, através da técnica de AP-PCR. As amostras isoladas e identificadas como Candida albicans, foram processadas para cultivo em meio de cultura ágar proteinase e ágar fosfolipase e incubadas a 37°C por 7 e 4 dias, respectivamente. Após esse período, foi medida a atividade enzimática das cepas proteinase e fosfolipase positivas, classificando-as com os índices, 0 (negativa), 1 (positiva) e 2 (positiva elevada). Todas as amostras foram submetidas á técnica de AP-PCR, usando o “primer” arbitrário AP-3. As análises enzimáticas revelaram não haver diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos estudados. A técnica de AP-PCR foi eficaz em demonstrar o polimorfismo genético de C. albicans intra-indivíduos, revelando maior diversidade clonal em indivíduos cárie-ativos em relação aos livres de cárie. Os dendogramas de similaridade demonstraram que linhagens clonais semelhantes ocorrem apenas intra-indivíduos e não entre indivíduos.
Os resultados obtidos permitiram observar que o perfil enzimático independe das características genotipicas das cepas de C. albicans. (Apoio: CAPES, FAEP.)
Pb103
Análise molecular de bactérias presentes no biofilme de pacientes portadores de estomatite por dentadura
CAMPOS, M. S.*, MARCHINI, L., PAULINO, L. C., NÓBREGA, F. G.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA. E-mail: mscamp@ig.com.br
A estomatite por prótese apresenta etiologia multifatorial geralmente associada à Candida albicans, embora o papel da população bacteriana presente no biofilme não esteja bem estudado. O objetivo desse estudo foi investigar a composição bacteriana do biofilme de usuários de próteses totais sem e com estomatite protética, usando métodos moleculares independentes de cultivo, procedimento reconhecidamente capaz de ampliar significativamente o conhecimento sobre a diversidade microbiana. Amostras foram obtidas do biofilme de usuários de próteses totais sadios (n = 10) e de usuários de próteses totais com estomatite (n = 10). Os genes de rRNA 16S foram clonados após amplificação por PCR do DNA isolado do biofilme presente na dentadura e no palato dos pacientes. As seqüências obtidas foram comparadas com os dados constantes no GenBank (algoritmo BLASTn), alinhados no Clustal W e analisados filogeneticamente usando o programa MEGA versão 1.0. Da análise de mais de 630 clones, 54 espécies diferentes de bactérias foram identificadas, das quais 7 eram filotipos não-cultiváveis. A composição de ambos os biofilmes foi a mesma para 27 espécies, 16 espécies foram exclusivas da estomatite e 10 foram encontradas apenas em pacientes sadios.
As diferenças encontradas na composição bacteriana dos grupos analisados sugerem que o biofilme da estomatite por prótese tem componentes específicos. Esses dados permitem expandir o conhecimento sobre esta doença polimicrobiana e a formulação de hipóteses testáveis sobre o biofilme patológico. (Suportado pela FAPESP - processo #01/12111-4.)
Pb104
Análise genotípica e mutacinotipagem de Streptoccoccus mutans isolados de indivíduos cárie-ativos e livres de cárie
KAMIYA, R. U.*, KLEIN, M. I., ROSA, M. T., NAPIMOGA, M. H., HÖFLING, J. F., GONÇALVES, R. B.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: regiannekamiya@yahoo.com.br
Os objetivos deste estudo foram: determinar o grau de associação e a capacidade discriminatória das técnicas de AP-PCR e mutacinotipagem, comparar a diversidade genotípica/fenotípica de Streptococcus mutans isolados de voluntários cárie-ativos e livres de cárie e analisar a produção de mutacinas nos dois grupos. Um total de 319 cepas de S. mutans isoladas a partir da saliva, placa dental e dorso de língua de 8 voluntários cárie-ativos e 8 livres de cárie foram submetidas à mutacinotipagem e à técnica de AP-PCR. O perfil mutacinogênico foi traçado, utilizando-se 13 Streptococcus spp como cepas indicadoras: S. mutans, S. sobrinus, S. mitis, S. salivarius, S. sanguinis, S. oralis e S. cricetus. O polimorfismo genético foi detectado através da técnica de AP-PCR com os “primers” arbitrários OPA-02 e OPA-13. O grau de associação entre as duas técnicas de agrupamento foi de 77,38%, sendo o poder discriminatório da AP-PCR (0,975) superior ao da mutacinotipagem (0,925). A atividade mutacinogênica dos S. mutans isolados de indivíduos com e sem cárie foi mais intensa contra Streptococcus cariogênicos e colonizadores primários, respectivamente. 
Não houve correlação entre atividade de cárie e diversidade genética/fenotípica de S. mutans. O padrão de produção de mutacinas independe do padrão de similaridade genética obtido pela AP-PCR. A síntese de mutacinas pode estar relacionada com os diferentes padrões de colonização microbiana observados em indivíduos com e sem cárie. (Apoio financeiro: CAPES, FAPESP e FAEP - 1158/01.)
Pb105
Avaliação do grau de contaminação dos prontuários dos pacientes atendidos na clínica da disciplina de Cirurgia da UNAERP
GONÇALVES, L. A. A.*, SPONCHIADO JUNIOR, E. C., CASTILHO, C., OLIVEIRA, D. A., SOUSA NETO, M. D., PIETRO, R. C. L. R.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: lazarogoncalves@hotmail.com
A contaminação cruzada é um dos principais motivos de preocupação nos consultórios odontológicos, devendo esta ser evitada de todos as maneiras possíveis. Por este motivo, o objetivo deste trabalho é avaliar qualitativa e quantitativamente o grau de contaminação dos prontuários dos pacientes atendidos na Clínica de Cirurgia da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP. Foram separados 14 prontuários antes dos mesmos serem retiradas pelos alunos e posteriormente ao atendimento e manipulação, coletou-se o material dos prontuários utilizando “swab” com solução salina que posteriormente foram passados nas placas de Petri com o meio de cultura (Müeller-Hinton e ágar-sangue) e colocados em estufa a 37°C por 24 horas. Após, as colônias foram contadas e foram confeccionadas lâminas para a análise qualitativa, avaliadas em microscópio. Na contagem de colônias formadas antes dos prontuários serem manipulados, foram encontradas 19 colônias, sendo 75% bacilos Gram-positivos e 25% cocos Gram-positivos; após o término da aula, foram encontradas 26 colônias, destas 76,9% eram de bacilos Gram-positivos, 19,2% de cocos Gram-positivos, e 3,9 de levedura. Os resultados demonstraram um aumento de 30% no número de colônias depois da manipulação dos prontuários pelos alunos, porém a porcentagem de bacilos Gram-positivos aumentou, sabendo-se que estas bactérias são encontradas normalmente no ambiente.
Conclui-se que apesar do aumento do número de colônias, os prontuários, entretanto, não sofreram contaminação, voltando para o arquivo sem risco de contaminação cruzada.
Pb106
Estudo in vitro da aderência de Streptococcus mutans à superfície radicular previamente irradiada com laser Nd:YAG
VASCONCELLOS, L. M. R.*, FERNANDES, R. G., BALDUCCI, I., VALERA, M. C., KOGA-ITO, C. Y., JORGE, A. O. C.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: luanamr@uol.com.br
A lesão de cárie radicular pode ser encontrada tanto em pacientes tratados periodontalmente como em pacientes que não receberam tal tratamento. A presença de Streptococcus mutans pode ser considerada um indicador da atividade de cárie radicular. O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a aderência de Streptococcus mutans à superfície radicular de dentes bovinos previamente irradiados com laser Nd:YAG. Vinte e quatro corpos-de-prova medindo 4 x 4 mm foram preparados e divididos em três grupos de acordo com o tratamento recebido: 1) controle, sem tratamento; 2) irradiado com laser de Nd:YAG com 200  mJ, 15 Hz e 30 W durante 10 segundos; e, 3) tratado com raspagem e aplainamento radicular previamente à irradiação com laser Nd:YAG. Todos os espécimes foram imersos em meio de cultura bacteriano sacarosado, semeado com Streptococcus mutans GS-5. Após 24 horas de imersão, foi quantificada a aderência por meio de contagem de unidades formadoras de colônias (UFC). Os dados obtidos foram submetidos ao teste estatístico ANOVA de Kruskal-Wallis e teste de comparação múltipla de Dunn. Os resultados mostraram que os valores medianos dos grupos 2 e 3 foram estatisticamente diferentes, sendo que o grupo 3 tratado com raspagem e aplainamento radicular e posteriormente irradiado com laser exibiu menor aderência de Streptococcus mutans, quando comparado ao grupo 2 que foi tratado apenas com a irradiação.
Concluiu-se que a irradiação com laser Nd:YAG interferiu na aderência in vitro de Streptococcus mutans à superfície radicular de dentes bovinos.
Pb107
Atividade in vitro de minociclina sobre microrganismos superinfectantes isolados de indivíduos com periodontite crônica
OLIVEIRA, L. F.*, SANTOS, S. S. F., JORGE, A. O. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: luciana2104@ig.com.br, lufernandes2104@aol.com
Periodontite crônica é a forma mais comum da doença periodontal e está associada com espécies variadas de microrganismos. Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Staphyloccocus e Candida, antes não envolvidos na doença periodontal, têm sido recuperados de bolsas periodontais de pacientes com periodontite crônica e implicados em casos de superinfecção. O tratamento periodontal tem como base a terapia mecânica de raspagem e aplainamento radicular podendo ser utilizada antibioticoterapia local ou sistêmica para reforçar os efeitos da terapia convencional. Dentre os vários antimicrobianos utilizados para este fim a minociclina tem sido sugerida como um dos antimicrobianos mais eficazes contra periodontopatógenos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração inibitória mínima (CIM) da minociclina sobre microrganismos superinfectantes isolados de bolsas periodontais e cavidade bucal de indivíduos com periodontite crônica. Foram utilizadas 84 cepas de microrganismos sendo Enterobacteriaceae (n = 25), Staphylococcus (n = 25), Pseudomonas (n = 9) e Candida (n = 25). A CIM de minociclina foi determinada utilizando-se o método de diluição em ágar Müeller-Hinton.
Após análise estatística dos dados concluímos que Staphylococcus foram os microrganismos mais sensíveis a minociclina com CIM de 8 mg/ml, seguidos por Enterobacteriaceae com CIM de 16 mg/ml. Até a concentração de 16 mg/ml, 96% dos fungos do gênero Candida foram inibidos, entretanto o tempo/temperatura de incubação influenciaram na CIM. Para 88,8% das cepas de Pseudomonas aeruginosa a CIM foi de 128 mg/ml . A CIM de 1.000 mg/ml não foi suficiente para inibir 100% das cepas testadas.
Pb108
Morfotipagem de cepas de Candida albicans isolados da cavidade bucal de indivíduos controle e de pacientes com periodontite
MARTINS, C. A. P.*, KOGA-ITO, C. Y., KOMIYAMA, E. Y., JORGE, A. O. C.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: clelia@fosjc.unesp.br
A morfotipagem é um método eficiente, reprodutível e não oneroso para a caracterização de leveduras do gênero Candida. Além disso, é considerado um indicador de virulência já que foi observada correlação entre franjas descontínuas e maior grau de virulência. No presente estudo foi realizada morfotipagem de 48 amostras de C. albicans isoladas da cavidade bucal de indivíduos controle e 35 amostras de C. albicans de pacientes com periodontite crônica do adulto coletados na clínica da Faculdade de Odontologia. O objetivo deste trabalho foi comparar os morfotipos das amostras encontradas nos dois grupos. Para a morfotipagem, as amostras foram semeadas em ágar extrato de malte e incubadas por 10 dias a 25°C. Após este período, foram observados as características das colônias e determinados os morfotipos. Foram observados 16 morfotipos diferentes para C. albicans sendo os mais freqüentes 0000 e 0001. Oito morfotipos diferentes foram observados entre as amostras de C. albicans de indivíduos com periodontite crônica do adulto, dentre as quais 0000 e 7240 foram as mais freqüentes. Quatro amostras do grupo controle (8,33%) e 3 do grupo periodontite crônica (8,57%) apresentaram franjas descontínuas. Os dados foram analisados estatisticamente através do teste qui-quadrado (p < 0,05).
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que não foi observada diferença significativa entre a prevalência de morfotipos entre grupos estudados. (Apoio financeiro: FAPESP - 00/14538.)
Pb109
Bastonetes produtores de pigmento negro e Actinobacillus actinomycetemcomitans em pacientes com e sem doença periodontal
LANA, M. A.*, CARVALHO, M. A. R., BRAGA, R. R. R., TEIXEIRA, R. E., COSTA, J. E., MENDES, E. N., FARIAS, L. M.
Microbiologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: mlana@terra.com.br
Avaliou-se a ocorrência de bastonetes produtores de pigmento negro (BPPN) e Actinobacillus actinomycetemcomitans em placa bacteriana subgengival de 30 pacientes com periodontite agressiva, 30 com periodontite crônica e 10 indivíduos sem manifestação clínica de doença periodontal. Utilizando cones de papel absorvente e curetas periodontais, foram coletados espécimes subgengivais e transferidos para solução de Ringer PRAS sob fluxo de CO2. Em seguida, foram realizadas, na mesma solução, diluições seriadas até 10-4. Alíquotas de cada diluição foram semeadas em meios de cultura específicos, Kanamicin Laked Blood Agar e Tryptic Soy Agar Serum-Bacitracin-Vancomicin e incubadas, em anaerobiose, por até 15 dias. A identificação bacteriana se baseou em características morfocoloniais, morfotintoriais e bioquímico-fisiológicas. Foram recuperados BPPN, de 93,3% (28/30) dos pacientes com periodontite agressiva, dos quais Porphyromonas spp. estava presente em 3,3%, Prevotella spp. em 43,3% e Porphyromonas spp. e Prevotella spp. em 23,3%, e A. actinomycetemcomitans de 33,3% (10/30). Dos pacientes com periodontite crônica, recuperou-se BPPN em 70% dos espécimes analisados (21/30), dos quais 33,3% albergavam Prevotella spp. e 60% Porphyromonas spp. e Prevotella spp., e A. actinomycetemcomitans, em 20% (6/30). De sítios periodontais saudáveis, estes grupos microbianos não foram recuperados.
Estes dados reforçam, também na população estudada, a associação tanto de BPPN como A. actinomycetemcomitans às periodontites agressiva e crônica. (Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FAPEMIG, PRPq/UFMG.)
Pb110
Interferência de antimicrobianos na reação de hemaglutinação de espécies bucais de Prevotella e Porphyromonas
OKAMOTO, A. C.*, TOMAZINHO, L. F., CAMPOS, M. J. Á.
Microbiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: aokamoto@usp.br
As bactérias produtoras de pigmento negro dos gêneros Prevotella e Porphyromonas estão associadas às doenças periodontais, infecções endodônticas e periimplantites, sendo o gênero Porphyromonas incluído no complexo vermelho (Socrasky e colaboradores, 1998). O presente trabalho teve como objetivo verificar a interferência da penicilina G e clorexidina, em concentrações subinibitórias (CS), sobre a hemaglutinação de 41 cepas de P. intermedia e 9 cepas de P. gingivalis isoladas de canais radiculares. As concentrações inibitórias mínimas (CIM) foram determinadas pelo método de macrodiluição em caldo BHI suplementado com extrato de levedura, hemina e menadiona, incubados em condições de anaerobiose, a 37°C, por 72 horas. Para a reação de hemaglutinação, os isolados foram cultivados com concentrações subinibitórias (1/4 CIM) de cada droga, nas condições citadas acima. Após a incubação, as células bacterianas foram sedimentadas por centrifugação e lavadas em solução fosfatada tamponada. Em seguida, realizaram-se diluições seriadas das suspensões bacterianas nas placas de microtitulação, adicionando-se as hemácias. Do total das cepas testadas, somente 12 apresentaram atividade aglutinante. Dessas cepas 9 foram crescidas com e sem antimicrobianos, 1 crescida sem antimicrobiano e duas crescidas em CS de penicilina e clorexidina, respectivamente.
Os resultados mostraram que os isolados testados foram sensíveis à penicilina G e clorexidina, mas, as CS das drogas não alteraram o processo de hemaglutinação dessas bactérias.
Pb111
MLEE e análise da diversidade genética em populações de Candida albicans da cavidade oral de escolares saudáveis
BORIOLLO, M. F. G.*, ROSA, E. A. R., BERNARDO, W. L. C., GONÇALVES, R. B., HÖFLING, J. F.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: mfgboriollouni@yahoo.com
O propósito da presente pesquisa foi avaliar a diversidade genética de C. albicans dentro e entre diferentes grupos populacionais de estudantes saudáveis através de MLEE e análises de genética de população. Amostras de C. albicans provenientes da cavidade oral de escolares saudáveis do município de Piracicaba, SP, Brasil, foram estudadas. As leveduras cultivadas em meio YEPD foram submetidas ao processo de extração de proteínas por pérolas de vidro. Enzimas foram separadas em gel de amido a 13%. Eletroforese foi conduzida em sistema horizontal e contínuo sob tensão de 130 V a 4°C “overnight”. Após a corrida eletroforética, os géis foram revelados por métodos descritos previamente para 15 loci enzimáticos. Padrões de interpretações foram realizados seguindo a regra comumente aceita que permite a dedução da composição alélica de um organismo diplóide. A diversidade genética dentro e entre populações foi determinada pela distância genética de Nei. Matrizes de distâncias genéticas foram tratadas pelo algoritmo UPGMA, a fim de gerar os dendrogramas. Variações quantitativas e qualitativas com relação ao polimorfismo e monomorfismo em 12 loci isoenzimáticos foram observadas em todas populações. Alto grau de polimorfismo entre os isolados orais de C. albicans foi observado em três populações de escolares (regiões central e periférica). Seis de oito dessas populações apresentaram características genéticas semelhantes.
A análise da diversidade genética entre todos os isolados orais de C. albicans revelou um relacionamento genético restrito a certos grupos populacionais de escolares.
Pb112
Susceptibilidade aos antifúngicos em Candida spp. isoladas de pacientes com periodontite crônica e indivíduos controle
KOGA-ITO, C. Y.*, MARTINS, C. A. P., KOMIYAMA, E. Y., JORGE, A. O. C.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: cristianeykito@directnet.com.br
Leveduras do gênero Candida podem causar superinfecções em pacientes imunodeprimidos ou sob antibioticoterapia prolongada. Em certas situações, a superinfecção por Candida pode ser refratária aos tratamentos periodontais convencionais. Nestes casos, a terapia sistêmica com antifúngicos pode ser indicada. O objetivo do presente trabalho foi estudar a suscetibilidade frente aos antifúngicos de cepas de Candida spp. isoladas de pacientes com periodontite crônica e de indivíduos controle. Foram testadas 39 cepas de C. albicans, 9 de C. tropicalis, 2 de C. glabrata, 5 de Candida spp. isoladas de indivíduos controle. Dentre os isolados provenientes de pacientes com periodontite foram testadas 30 cepas de C. albicans, 2 de C. tropicalis e 3 de C. glabrata. Testes de suscetibilidade in vitro foram realizados de acordo com o método de microdiluição proposto pelo National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) frente à anfotericina B, fluconazol, 5-fluorocitosina, cetoconazol e miconazol. Os pontos de corte considerados para as drogas testadas foram de 2,0 mg/ml para anfotericina B, 64 mg/ml para fluconazol, 32 mg/ml para flucitosina, 16 mg/ml para cetoconazol e 16 mg/ml para miconazol. Todas as amostras de Candida spp. do grupo controle foram sensíveis às drogas testadas. Dentre as amostras do grupo periodontite, 2,5% das cepas de C. albicans foram resistentes à 5-fluorocitosina e ao cetoconazol.
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que anfotericina B, fluconazol e miconazol foram as mais eficazes frente as várias espécies de Candida estudadas. (Apoio: FAPESP - 00/14538.)
Pb113
Avaliação in vitro da capacidade de difusão da endotoxina pelos túbulos dentinários
OLIVEIRA, L. D.*, CARVALHO, C. A. T., KOGA-ITO, C. Y., VALERA, M. C., JORGE, A. O. C.
Biociências e Diagnóstico - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: luciane@fosjc.unesp.br
A proposta desta pesquisa foi avaliar in vitro a capacidade e o tempo necessário para a endotoxina se difundir pelos túbulos dentinários em direção ao cemento. Foram utilizados 30 dentes humanos unirradiculares, que tiveram suas coroas seccionadas e o ápice cortado em 3 mm, padronizando o tamanho em 15 mm. Os dentes foram instrumentados até a lima K 30 e parte dos terços apical e cervical da raiz foram impermeabilizados externamente com adesivo epóxi, deixando 10 mm de raiz exposta (terço médio). Os espécimes foram acondicionados em tubos plásticos (Eppendorf) e submetidos à radiação gama cobalto 60. Após, foram divididos em 2 grupos (n = 15): G1) foi inoculada uma solução contendo endotoxina de Escherichia coli no canal radicular dos espécimes e 1 ml de água apirogênica foi colocada no interior dos tubos; G2 (controle): foi inoculada água apirogênica nos canais radiculares e 1 ml em cada tubo. Após 30 minutos, 2 h, 6 h, 12 h, 24 h, 48 h, 72 h e 7 dias, a água do interior dos tubos foi removida, e substituída por outra, para detectar a presença ou não de endotoxina através da produção de anticorpos em cultura de linfócitos B. Os resultados foram submetidos à análise estatística ANOVA (significância de 5%), e ao teste de Tukey, onde foi verificado que os grupos de 24 h, 48 h, 72 h e 7 dias foram significantemente diferentes dos demais grupos (p < 0,05).
Assim, pôde-se concluir que a endotoxina foi capaz de se difundir pelos túbulos dentinários em direção ao cemento, atingindo a região externa da raiz a partir de 24 h.
Pb114
Efeito do MTA sobre a viabilidade e a produção de radicais livres de oxigênio de macrófagos peritoneais
REZENDE, T. M. B.*, CARDOSO, F. P., VARGAS, D. L., CÔRTES, M. I. S., VIEIRA, L. Q., RIBEIRO SOBRINHO, A. P.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: taiambr@ig.com.br
O agregado trióxido de minerais (MTA), por ser um cimento endodôntico utilizado em regiões inflamadas e/ou infectadas, deve ser biocompatível e não deve interferir na atividade fagocítica dos macrófagos. Um dos mecanismos de eliminação de microrganismos fagocitados é através da produção de radicais livres de oxigênio (ROIs), que poderia ser influenciada pelo fenótipo dos macrófagos M1 (ativados pela produção de IL-12) ou dos M2. Assim, este estudo visa testar o efeito de duas marcas comerciais do MTA (Pro-Root - gentilmente cedido pela Dentsply, Suíça e MTA Angelus gentilmente cedido pela Angelus, Londrina - PR) sobre a atividade de macrófagos inflamatórios peritoneais M1 (provenientes de camundongos C57BL/6) e M2 (provenientes de camundongos C57BL/6 IL-12-/-), verificando a produção de ROIs e a viabilidade destes macrófagos (CETEA - UFMG n° 35/2002). Para tanto, estes materiais foram inseridos em capilares de vidro padronizados, previamente esterilizados, tendo como controle, capilares vazios. Os materiais, após presa, foram incubados em cultura de macrófagos M1 e M2 por 24 h, em estufa de CO2 a 37°C. A viabilidade foi mensurada pela técnica de exclusão do azul de Trypan através da permeabilidade da membrana celular. Para a mensuração dos ROIs acrescentou-se, à suspensão celular recuperada da cultura exposta ou não ao MTA, o Zymosan, como estimulador da resposta fagocítica, e o Luminol para posterior leitura no Lumicount. Não foi encontrada diferença relevante entre os materiais testados nos dois experimentos.
Ambos os materiais não interferem na viabilidade e nem na produção de radicais livres de oxigênio após 24 h de incubação. (Apoio financeiro: CAPES, CNPq, Fapemig e CDTN.)
Pb115
Distribuição do EGF, EGF-r e TGF-b1 no periodonto de incisivos inferiores de ratos
PASETTO, S.*, ROMANI, E. A. N., BARBOSA, S. C. P., SALMON, C. R., SANT´ANNA, L. B., NOVAES, P. D.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: pasetto@yahoo.com
A erupção dental é um processo de crescimento multifatorial precisamente seqüenciado e regulado durante o desenvolvimento normal. Estudos têm sido feitos na tentativa de elucidar quais tecidos e fatores de crescimento estão envolvidos no processo eruptivo. Uma cascata molecular foi proposta, onde o EGF, o EGF-r e o TGF-b1 parecem participar da erupção dental. O objetivo deste estudo foi investigar a distribuição dos citados fatores em incisivos inferiores de ratos, em condições normais, através da técnica da imuno-histoquímica. Os experimentos foram realizados, utilizando-se os dentes incisivos inferiores de 20 ratos, os quais foram fixados com Karnovsky, descalcificados em EDTA 5% e subdivididos em 5 regiões chamadas R1, R2, R3, R4 e R5. Para a imunolocalização, os cortes foram incubados com anticorpo anti-EGF, EGF-r e TGF-b1; incubados com kit de amplificação LSAB, e as reações foram então reveladas com DAB. As análises foram feitas em microscopia de luz. Os resultados mostraram, que estes fatores de crescimento são encontrados em diferentes tecidos dentais. A mais intensa marcação para o EGF e TGF-b1 foi encontrada no folículo dental, seguida pela camada papilar; para o EGF-r a marcação mais intensa foi observada na camada papilar, seguida pelo folículo dental.
O folículo dental tem um papel fisiológico fundamental no processo eruptivo. A presença do EGF, EGF-r e TGF-b1 neste tecido comprova a importância dos mesmos na participação do processo de erupção normal dos dentes. (Projeto financiado pela FAPESP - processo nº 00/13998-0.)
Pb116
Papel das quimiocinas MIP-1a e do receptor CXCR1 em infecções experimentais de origem endodôntica em camundongos
VELOSO, F. C. S.*, RIBEIRO SOBRINHO, A. P., MALTOS, S. M. M., FARIAS, L. M., CARVALHO, M. A. R., NICOLI, J. R., VIEIRA, L. Q.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: veloso.bh@terra.com.br
As quimiocinas são responsáveis pelo recrutamento e ativação celular nos tecidos inflamados, tendo, portanto, papel central no resultado final da resposta imune, determinando os subtipos de leucócitos que formarão o infiltrado inflamatório. Camundongos imunodeficientes para a quimiocina MIP-1a (MIP-1a-/-) e para o receptor da IL-8 (CXCR1-/-) foram utilizados para se estudar a patogenicidade de bactérias endodônticas anaeróbias estritas. Grupos de camundongos imunodeficientes e suas respectivas linhagens selvagens foram avaliados após a injeção subcutânea das bactérias F. nucleatum, B. adolecsens e C. butyricum (em mono- ou poliinfecção) e G. morbillorum. Os quatro microrganismos foram capazes de produzir abscessos em todos os camundongos, entretanto, observou-se clinicamente diferenças entre os períodos de exacerbação e melhora da patologia entre os grupos avaliados.
A capacidade das bactérias em induzir alterações clínicas ou a liberação de citocinas pelas células do hospedeiro está relacionado à virulência bacteriana e às características genéticas do indivíduo.
Pb117
Análise histológica do tecido conjuntivo irradiado com os lasers Nd:YAG, Er:YAG e diodo – estudo piloto
RODRÍGUEZ-SOSA, S. A.*, BERBERT, F. L. C. V., RAMALHO, L. T. O., LIZARELLI, R. F. Z.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: soniamaliars@hotmail.com
A inter-relação entre os efeitos da irradiação laser e o tecido conjuntivo tem sendo estudado com importantes resultados voltados para a bioestimulação. O propósito do presente estudo foi analisar histologicamente a ação de vários lasers atuando no tecido conjuntivo do dorso de ratos. Para isso utilizamos 6 ratos divididos em 3 grupos que receberam tratamento com os lasers Nd:YAG, Er:YAG e diodo. O tempo de irradiação foi de 23 segundos com diferentes parâmetros para cada tipo de laser. A análise precoce dos resultados aos 3 dias mostrou que diodo e Nd:YAG, com potências similares, provocaram o aparecimento de necrose celular formada por uma crosta, restos celulares, inflamação aguda com hiperemia, hemorragia, edema tecidual, presença de macrófagos e neutrófilos. Na irradiação com Nd:YAG 1 W, 10 Hz houve hiperemia, presença de mastócitos e ligeiro infiltrado inflamatório, entretanto com 4 W, 50 Hz houve boa resposta tecidual. Na emissão contínua do diodo houve neoformação epitelial. Para Er:YAG, nos diferentes parâmetros, houve neoformação capilar, macrófagos e fibroblastos ativos em meio a fibrilas colágenas, e, em algumas amostras presença de tecido de granulação. Na irradiação de 300 mJ, 10 Hz o conjuntivo esteve próximo à normalidade.
Pelos resultados obtidos concluímos que o laser Er:YAG atua promovendo uma bioestimulação positiva no tecido conjuntivo irradiado quando comparado aos outros tipos de laser. (Apoio: CNPq, processo 190037/02-4.)

Pb118
Efeitos de esteróides sexuais em periapicopatias e remodelação da matriz óssea bucal de ratas normais e ovariectomizadas
ARMADA, L.*, MOREIRA, R., DIAS, L. A., SABA, C. N.
Fisiologia - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: luadias@hotmail.com
Vários estudos têm demonstrado uma relação entre a perda de dente, perda óssea bucal e osteoporose. Taxas crescentes de perda da densidade mineral óssea após a menopausa estão associadas com o grande risco de perda de dente. Tem sido relatado que a remoção de doses terapêuticas de estrógeno e ovariectomia estão associados com a rápida perda da massa óssea. Entretanto, não existe um consenso dos efeitos de estrógenos sobre a retenção do dente. Objetivamos estudar os efeitos de esteróides sexuais em lesões periapicais, bem como a remodelação óssea bucal de ratas normais e ovariectomizadas. Hemi-mandíbulas de ratas normais, castradas (OVX), tratadas ou não com benzoato de estradiol (E): 0,7 (E 0,7) e 14 mg/100 g p.c./sc/diária/10 dias (E14) foram excisadas, fixadas em solução de formalina tamponada a 10% por 48 h e descalcificadas em FAS (solução formada pelo conjunto de ácido acético NaCl e solução de formalina) por 30 dias em temperatura ambiente. As ratas OVX apresentaram maior reabsorção óssea na região de crista óssea alveolar, onde observamos uma maior extensão das lacunas ósseas, sugerindo aumento do número de osteoclastos e diminuição das fibras colágenas do ligamento periodontal. As linhas de reversão do osso encontraram-se proeminentes e ao acaso. O grupo OVX tratado com E 0,7 demonstrou presença de linhas de reversão mais regulares, crista alveolar sem destruição quando comparado ao grupo ovariectomizado. No entanto, o grupo que recebeu a dose maior (farmacológica) apresentou uma destruição óssea compatível com o grupo OVX sem tratamento.
Esses resultados sugerem que a ausência de estradiol provavelmente promova aumento da reabsorção óssea.
Pb119
Avaliação de pH e concentrações de flúor total, iônico e solúvel de dentifrícios comercialmente disponíveis no Brasil
BARDAL, P. A. P.*, OLYMPIO, K. P. K., CARDOSO, V. E. S., BASTOS, J. R. M., BUZALAF, M. A. R.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: pribardal@bol.com.br
O objetivo do trabalho foi verificar as concentrações de flúor total (FT), solúvel (FS) e iônico (FI) dos principais dentifrícios comercializados no Brasil para controle de qualidade e comparações com a atual portaria (2000) do Ministério da Saúde (MS). Amostras de 18 marcas, de 2 lotes distintos, frescas e envelhecidas por 48 h, 45ºC, tiveram suas concentrações de F e pH analisados através de eletrodo específico (Orion 96-09) e pHmetro (Micronal B371), em triplicata e duplicata, respectivamente, previamente calibrados. Para dosar o FT, em 0,25 ml da suspensão dos dentifrícios adicionou-se 0,25 ml de HCL 2 M, manteve-se a 45ºC por 1 h e 0,50 ml de NaOH M e 1,0 ml de TISAB II foram acrescentados. Para dosar FS e FI, utilizou-se o sobrenadante obtido da centrifugação das suspensões, realizando os mesmos passos do FT para o FS. As leituras do FI, foram feitas através de 0,25 ml do sobrenadante, acrescido de 1,0 ml de TISAB II, 0,5 ml de NaOH M e 0,25 ml de HCL 2 M. A análise estatística foi realizada por testes t pareados. A concentração de FT, FS e FI variou de 555,7 a 1835,1; 449,3 a 1619,3 e 96,9 a 1534,6 ppm, respectivamente. Após o envelhecimento, houve redução estatisticamente significante na concentração de FS (p = 0,00002) o que não ocorreu para FT e FI (p > 0,05). Apenas a marca comercial Colgate BabyÒ apresentou pH ligeiramente ácido (6,8), sendo que as demais apresentaram pH alcalino, variando de 7,1 a 9,9.
Concluiu-se que, apesar do termo “solúvel” ter sido suprimido pela nova Portaria, os dentifrícios analisados apresentaram-se de acordo com a Portaria do MS de 1989.
Pb120
Avaliação clínica e de aspectos bioquímicos da saliva de pacientes com xerostomia induzida por radioterapia
PONTES, C. B.*, POLIZZELO, A. C. M., SPADARO, A. C. C.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: pontescb@yahoo.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar clínica e bioquimicamente a saliva de 21 pacientes antes e após o tratamento radioterápico para câncer de cabeça e pescoço e de 21 pacientes sem câncer (grupo controle). O fluxo salivar foi avaliado pelo tempo necessário (segundos) para produção estimulada de 2 ml de saliva e a capacidade tamponante determinada frente à utilização de um método colorimétrico. A concentração de proteína total salivar foi determinada pelo método de Bradford. A atividade da amilase foi mensurada através dos açúcares redutores liberados na reação enzimática. O perfil eletroforético foi avaliado em gel de poliacrilamida a 12% (m/v) de amostras salivares contendo 5 mg de proteína. Foi observada, no grupo experimental, redução estatisticamente significativa (p < 0,01) para o fluxo salivar (162,47s ± 28,30 antes e 568,71 ± 79,75 após), para a capacidade tamponante (pH 5,45 ± 0,14 antes e 4,40 ± 0,15 após) e para a atividade específica da amilase (856,6 ng/mg ± 88 antes e 567,0 ± 120,6 depois). Não foi observada alteração estatisticamente significativa na concentração de proteína total (1.123,57 mg/ml ± 100,90 antes e 1.372,38 ± 193,77 após). No perfil eletroforético, foram observadas diferenças nas bandas protéicas, principalmente na faixa de peso molecular de 43.000 Da. Clinicamente os pacientes apresentando xerostomia induzida pela radioterapia apresentaram aumento de lesões na mucosa.
Houve alterações clínicas significativas e em algumas das propriedades bioquímicas da saliva de pacientes com xerostomia induzida por radioterapia. (Apoio financeiro: CAPES.)
Pb121
Unha como biomarcador de exposição subcrônica ao flúor a partir do dentifrício fluoretado em crianças de 2-3 anos
RODRIGUES, M. H.*, BASTOS, J. R. M., BUZALAF, M. A. R.
Odontopediatria, Ortodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: helocorrea@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o uso da unhas das mãos (UM) e dos pés (UP) como biomarcadores de exposição subcrônica ao flúor (F) a partir do dentifrício fluoretado (DF) em crianças de 2-3 anos. Dez crianças utilizaram dentifrício placebo (DP) durante 28 d, DF (1500 ppm) por mais 28 d e novamente DP por 28 d, retornando ao seu dentifrício usual. A escovação foi realizada 3 vezes/dia com uma quantidade de dentifrício do tamanho de uma ervilha. As UM e as UP foram cortadas a cada 2 semanas, durante o período experimental e por mais 22 semanas. A concentração de F das UM e das UP foi analisada com o eletrodo íon-específico (Orion 9409) após difusão facilitada por HMDS. Os dados foram analisados por ANOVA a dois critérios e teste de Tukey (p < 0,05). Não houve diferença significante entre a concentração de F nas UM e UP. A média das concentrações de F (± SD) nas 4 primeiras semanas e nas últimas 6 semanas foi 2,709 ± 0,971 e 2,698 ± 1,167 mg/g, nas UM e UP, respectivamente. O pico na concentração de F ocorreu na 16ª semana depois de iniciado o uso do DF e foi 10,051 ± 3,328 e 9,186 ± 3,862 mg/g para UM e UP, respectivamente, indicando que o F entra nas unhas através da extremidade de crescimento. Um aumento pequeno, mas estatisticamente significante na concentração de F nas unhas ocorreu na 4ª semana após iniciado o uso de DF (7,251 ± 5,682 e 5,612 ± 4,627 mg/g, para UM e UP, respectivamente), sugerindo que o F também entra através do leito da unha.
Os resultados indicam que as UM e as UP são biomarcadores apropriados de exposição subcrônica ao F a partir do DF em crianças jovens.
Pb122
Potencial antimicrobiano de compostos isolados da própolis sobre o biofilme dental
MURATA, R. M.*, KOO, H., CURY, J. A., YATSUDA, R., BOWEN, W. H., MARQUIS, R. E., ROSALEN, P. L.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ramirofop@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o potencial antimicrobiano de compostos isolados da própolis e compará-los individualmente ou em associação com a clorexidina, utilizando biofilme dental (BF). Foram avaliados os seguintes compostos isolados da própolis e associações: 1) Kaempferol (1,33 mm); 2) tt-Farnesol (1,33 mm); 3) clorexidina 0,12% (1,33 mm); 4) Kaempferol + clorexidina (1,33 mm); 5) tt-Farnesol + clorexidina (1,33 mm); 6) Kaempferol + tt Farnesol (1,33 mm). A viabilidade bacteriana (“time kill”) foi realizada em BF de Streptococcus mutans UA159 formados sobre lâminas de vidro durante 5 dias (Ma et al., 1999), sendo tratados com os compostos durante 0, 1 h, 2 h, 3 h e 4 h. Em seguida, os BF foram inoculados em TSA para contagem das unidades formadoras de colônias/ml (ufc/ml) e determinação do “time kill”. Foram feitas triplicatas de cada teste e análise estatística (Kruskal-Wallis). Os resultados demonstram que o tt-Farnesol foi o melhor agente antimicrobiano dentre os compostos isolados da própolis, demonstrando redução de 106 ufc/ml após 4 h de tratamento, entretanto diferiu da clorexidina (p < 0,05), que apresentou efeito bactericida após 1 h de tratamento. Os resultados da associação dos compostos demonstraram que os tratamentos 4 e 5 foram mais efetivos que os compostos isolados, apresentando efeito bactericida em 3 h.
Concluímos que os compostos Kaempferol e tt-Farnesol apresentaram significativo potencial antimicrobiano e quando associados manifestaram efeito sinérgico na redução da viabilidade bacteriana. (Apoio: FAPESP - 01/11808-1.)
Pb123
Eficácia clínica da mistura enantiomérica de bupivacaína 90S:10R e do racemado em cirurgia de terceiro molar inferior
BORSATTI, M. A., HONDA, É. M.*, SIMONETTI, M. P. B., OLIVEIRA, L. E., ROCHA, R. G.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ehonda@terra.com.br
A bupivacaína está disponível no mercado como mistura racêmica (RS ± ou racemado), 50% do isômero S(-) e 50% de R(+). A S(-) bupivacaína pura é menos cardiotóxica do que a RS(±), porém, estudos clínicos têm mostrado menor eficácia anestésica. Apesar da R(+) bupivacaína ser responsável pela toxicidade do RS(±), esta também dá a potência do anestésico. O objetivo deste estudo duplo-cego foi avaliar o tempo de latência e duração do efeito anestésico da mistura específica de bupivacaína S90:R10 à 0,5%, e da RS(±) bupivacaína à 0,5%, ambas com epinefrina, em cirurgias de terceiros molares inferiores impactados, em 20 pacientes. Para o bloqueio do nervo alveolar inferior foi utilizado 1,8 ml de solução, complementando 1,0 ml para o nervo bucal. A latência e duração em tecido pulpar foram avaliadas através de resposta dolorosa ao estímulo elétrico no pré-molar, (intervalos de 2 ou 10 min, respectivamente). No tecido gengival, os parâmetros foram avaliados através de estímulo mecânico nociceptivo (picada), nos mesmos intervalos. Os tempos de latência em tecido gengival e pulpar não diferiram significativamente (a > 0,05) entre as soluções. A duração anestésica em tecido gengival com a S90:R10 bup (322 min) foi significativamente (a = 0,05) maior do que com a RS(±) (242 min), e em tecido pulpar com a S90:R10 bup. (241 min) foi levemente (não significativo, a> 0,05) maior do que a RS(±) (180 min).
A mistura isomérica S90:R10 mostra melhor eficácia clínica do que o racemado, apresentando maior duração anestésica, assim, esta é uma alternativa de anestésico de longa duração. (Apoio FAPESP - 01/14136-4.)
Pb124
Influência do ciclo menstrual e do uso de contraceptivos orais na dor e anestesia local em Odontologia
TOFOLI, G. R.*, RAMACCIATO, J. C., GROPPO, F. C., VOLPATO, M. C., RANALI, J.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gitofoli@yahoo.com
Respostas dolorosas a um mesmo estímulo e a agentes analgésicos podem variar durante o ciclo menstrual, devido à alteração na concentração plasmática dos hormônios sexuais. Este trabalho avaliou a variação da sensibilidade dolorosa e da profundidade da anestesia durante o ciclo menstrual de mulheres que usam (G1) e não usam (G2) contraceptivos orais. Cada grupo, composto por 10 voluntárias, recebeu anestesia infiltrativa vestibular e palatina na região de canino superior direito nas cinco fases do ciclo menstrual. Os parâmetros avaliados foram: limiar de dor (LD), tempos de latência (TL), anestesia pulpar (TP), anestesia em tecidos moles (TM), sensibilidades dolorosas na punção vestibular (EAV-V) e na punção palatina (EAV-P). A sensibilidade dolorosa foi avaliada pela Escala Analógica Visual (EAV) e LD, TL e TP, com estímulos elétricos no canino superior direito. Os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (a = 0,05) e nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada entre os grupos em relação à LD (X ± SD: G1 = 38,04 ± 5,32; G2 = 38,60 ± 6,91; p = 0,998), TL (X ± SD [min]: G1 = 2,36 ± 0,87; G2 = 2,52 ± 1,12; p = 0,742), TP (X ± SD [min]: G1 = 61,6 ± 24,10; G2 = 57,8 ± 29,57; p = 0,912), TM (X ± SD [min]: G1 = 226,58 ± 56,07; G2 = 231,52 ± 38,18; p = 0,99), EAV-V (X ± SD [cm]: G1 = 3,17 ± 2,67; G2 = 2,51 ± 2,09; p = 0,82) e EAV-P (X ± SD [cm]: G1 = 1,93 ± 1,86; G2 = 1,38 ± 1,68; p = 0,813).
Conclui-se que a eficácia anestésica e a sensibilidade dolorosa causada pela anestesia local não são alteradas pelo ciclo menstrual e pelo uso de contraceptivos orais. (Auxílio: CAPES.)
Pb125
Efeito de dose única de amoxicilina 875 mg sobre a microbiota salivar
BAGLIE, S.*, BAGLIE, R. C. C., RUENIS, A. P. D. B., FRANCO, L. M., FRANCO, G. C. N., ROSALEN, P. L., GROPPO, F. C.
Ciências Farmacêuticas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: sinvaldobaglie@yahoo.com.br
Objetivou-se avaliar a eficácia da amoxicilina 875 mg sobre a microbiota salivar. Doze voluntários sadios (50% de cada sexo, 21,3 ± 1,8 anos, 67,8 ± 10,1 kg) receberam uma dose oral de amoxicilina 875 mg (AmoxilÒ BD - Glaxo Smith KLine). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da FOP-UNICAMP. Foram colhidas amostras de saliva previamente e após 30, 60, 120, 240, 360, 480 e 720 min da administração. Após diluição (entre 250 e 10.000 X), 50 ml das amostras foram distribuídos em duplicatas em placas contendo ágar-sangue (AS) e em duplicatas em Mitis Salivarius ágar (MSA). Metade das placas, para cada tempo, contendo AS foram incubadas em anaerobiose a 37°C por 7 dias, as outras em microaerofilia (37°C - 10% CO2) por 24 horas, seguido de aerobiose (37°C) por 24 horas. O MSA foi submetido somente a microaerofilia por 24 horas. As unidades formadoras de colônia (UFC/ml) foram quantificadas em cada um dos períodos. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para analisar os resultados. Reduções significativas (p < 0,05) dos microrganismos anaeróbios (inicial de 1,1 ´ 109 ± 4,3 ´ 108 para 5,6 ´ 106 ± 1,5 ´ 106 UFC/ml após 720 min), estreptococos (inicial de 1,8 ´ 108 ± 6,4 ´ 107 para 8,0 ´ 105 ± 2,2 ´ 105 UFC/ml após 720 min) e microaerófilos (inicial de 7,2 ´ 108 ± 2,7 ´ 108 para 5,4 ´ 106 ± 1,5 ´ 106 UFC/ml após 720 min) foram verificadas. Decréscimos significativos (p < 0,05) em todos os microrganismos estudados foram observados a partir de 60 minutos. 
A amoxicilina, em dose única de 875 mg, foi eficaz em reduzir a microbiota salivar e manter níveis reduzidos até 12 horas.
Pb126
Composição química e efeito anticárie da própolis tipo 6
DUARTE, S.*, HAYACIBARA, M. F., IKEGAKI, M., REHDER, V. L. G., BOWEN, W. H., CURY, J. A., KOO, H., ROSALEN, P. L.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: simonfop@yahoo.com
Própolis tipo 6 (P6), embora não possua flavonóides em sua composição química, apresenta efeito antimicrobiano e antiglucosiltransferase. Este estudo avaliou a composição química e o efeito anticárie da P6 e suas frações purificadas. Extratos etanólicos foram preparados com P6 bruta (Bahia, Mata Atlântica) (EEP), e frações bioativas [hexano (EEH) e clorofórmio (EEC)], como determinado em nossos estudos prévios. As análises químicas foram realizadas por cromatografia gasosa (HP-5890)-espectrometria de massa (HP-5971). Para o estudo animal, 48 ratas fêmeas Wistar SPF foram infectadas com S. sobrinus 6715 aos 19-21 dias de idade e tratadas topicamente duas vezes ao dia como se segue (extratos - 5%, p/v): 1) EEP; 2) EEH; 3) EEC; 4) veículo controle. As ratas receberam dieta 2000 e água ad libitum e foram pesadas semanalmente. Após 5 semanas, as ratas foram mortas por asfixia (CO2), e verificadas quanto à população microbiana oral (incluindo S. sobrinus). Cárie dental foi avaliada de acordo com Keyes modificado por Larson. Entre os compostos químicos identificados, os ácidos graxos (oléico, palmítico, linoléico) foram os principais constituintes. Os dados foram analisados por ANOVA-Tukey-Kramer HSD e Kruskal-Wallis. A % de S. sobrinus não apresentou diferença estatisticamente significante entre os grupos (p < 0,05). Médias do índice de cárie ± DP foram: 1) 45,6 ± 12,4; 2) 42,6 ± 13,4; 3) 45,6 ± 11,1; 4) 53,2 ± 14,1.
Os dados mostram que os ácidos graxos são os principais constituintes da própolis tipo 6, podendo ser considerados compostos ativos relacionados ao efeito anticárie. (Apoio: FAPESP - 01/13903-1.)
Pb127
Ação da própolis sobre a produção de ácido em biofilmes orais
ROSALEN, P. L.*, KOO, H., CURY, J. A., IKEGAKI, M., BOWEN, W. H., MARQUIS, R.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rosalen@fop.unicamp.br
A própolis, produzida Apis mellifera, tem demonstrado significantes efeitos inibidores sobre o crescimento, a aderência celular e a atividade da glucosiltransferase de Streptococcus do grupo mutans. Objetivou-se avaliar o mecanismo de ação da própolis e suas frações sobre a produção de ácido por mutans utilizando o biofilme (BF). Extratos etanólicos de própolis (EEP) do Rio Grande do Sul (RS - Sul do Brasil, tipo 3) e Bahia (BA, Nordeste brasileiro, tipo 6) e suas frações (hexano e clorofórmio) foram preparadas a 400 microgramas/ml (RS) e 800 microgramas/ml (BA) para serem testadas. Etanol (10%, p/v) foi usado como controle. BFs de Streptococcus mutans UA 159 cresceram em lâminas de vidro, segundo procedimento padrão (Ma et al., 1999), a fim de avaliar a queda do pH glicolítico (0 - 5 h). A atividade da enzima F-ATPase, utilizando células permeabilizadas de S. mutans, foi determinada pelos métodos de Belli et al.(1995). O pH glicolítico dos BFs tratados por até 5 h com todos os EEP e frações foi reduzido para 6,5 (0,2) [média (dp)] de forma irreversível, enquanto o BF controle reduziu o pH para 4,0 (0,2). A enzima F-ATPase foi inibida pelos EEP e frações em aproximadamente 60% e esta ação pode sensibilizar o microrganismo a acidificação.
A redução da acidogenicidade e a potente inibição das translocações de prótons pela ATPase em Streptococcus do grupo mutans são ações desejáveis em termos de um agente anticárie, o que torna a própolis um promissor agente na prevenção da cárie. (Apoio: CAPES - 0851/01-9, DE06127 - USPHS.)
Pb128
Avaliação da latência e duração da anestesia do nervo alveolar inferior com soluções de levobupivacaína e bupivacaína
BRANCO, F. P.*, VOLPATO, M. C.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: filipepolese@bol.com.br
A literatura mostra que a levobupivacaína (LP) possui toxicidade menor que a bupivacaína (BP). Avaliou-se neste estudo a eficiência anestésica após injeção de 1,8 ml de BP ou de LP (0,5% com adrenalina 1:200.000) em bloqueio do nervo alveolar inferior direito. O estudo foi realizado de forma duplo-cega e cruzada, em 13 voluntários saudáveis, sendo a seqüência de aplicação ao acaso. As avaliações foram feitas pela aplicação de estímulo elétrico (“pulp tester”) no canino (C), 2º pré-molar (PM) e 2º molar (M) inferiores do lado direito, previamente à injeção das soluções e a cada 2 minutos até ausência de resposta ao estímulo máximo e, em seguida, a cada 20 minutos. Parâmetros avaliados: latência no lábio (LL) - tempo entre o final da injeção e início da ausência de sensibilidade do lábio; duração da anestesia no lábio (AL) - tempo entre o início e o final da ausência de sensibilidade no lábio; duração da anestesia pulpar (AP) - tempo entre o início da ausência de resposta até a obtenção de 2 respostas consecutivas de percepção ao estímulo elétrico máximo. Os resultados (média ± desvio padrão, em minutos) para BP e LP foram respectivamente: LL: 1 ± 2,08 e 2 ± 1,50; AL: 650 ± 120,64 e 620 ± 98,99; AP-C: 100 ± 211,09 e 80 ± 239,14; AP-PM: 240 ± 208,83 e 140 ± 259,93; AP-M: 240 ± 133,50 e 300 ± 231,37. A comparação pelos testes Wilcoxon pareado (LL: p = 0,61, AP-C: p = 0,69, AP-PM: p = 0,86, AP-M: p = 0,42) e teste t (AL: p = 0,27) mostrou não haver diferenças significativas entre as soluções.
Dentro das condições do estudo, conclui-se que as duas soluções apresentam eficácia anestésica semelhante.
Pb129
Influência da medicação sedativa na variação da pressão arterial em pacientes normorreativos submetidos a exodontias
PALMA, F.*, SCHUMACHER, C. B., SOUSA, M. C. L.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: fabianopalma@hotmail.com
Este estudo foi realizado para avaliar a influência da medicação sedativa na variação da pressão arterial durante exodontias de terceiros molares inclusos. 18 voluntários normorreativos foram divididos em 3 grupos: G1: diazepam 5 mg, G2: passiflorine e G3: placebo, sendo 1 comprimido administrado na noite anterior e 1 comprimido 1 h antes do procedimento. Foram realizadas 4 aferições da pressão arterial (PA): consulta inicial (PA basal) uma semana antes da cirurgia, antes da anestesia (PA 1), após a anestesia (PA 2) e após a cirurgia (PA 3). Os testes F da análise de variância e F ortogonal (a = 0,05) foram aplicados para analisar as variações da PA entre os grupos nos diferentes períodos de aferição. O valor mínimo de F para haver diferença significativa entre os grupos foi de 3,68 para o teste F da análise da variância e 4,54 para o teste F ortogonal. Não houve diferença estatística significativa na variação da PA entre G1 e G2 nos diferentes intervalos de tempo (F = 2,90 no teste F da análise de variância; F = 1,87 no teste F ortogonal). Quando da comparação de G1 e G2 com G3, pode-se observar diferença estatisticamente relevante somente na variação da PA2 com valores de F = 8,04 no teste da análise de variância e 16,07 para o teste F ortogonal.
Conclui-se que, nas condições deste estudo, o diazepam e o passiflorine apresentaram efeitos similares sobre a manutenção da pressão arterial.
Pb130
Análise da recusa ao exame bucal do programa de prevenção do câncer bucal
BASTOS, K. A. B. S.*, COSENTINO, S. R. C., MENDONÇA, M. A. L. C., CARDOZO, H. F.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: katiabas@bol.com.br
Considerando que quando o diagnóstico do câncer bucal é feito no estágio 1, a sobrevida é de 74,4%, caindo para 29% quando o diagnóstico é tardio (estágio 4), o presente estudo objetivou avaliar os motivos do baixo comparecimento de indivíduos acima de 60 anos interessados nas orientações e no exame de prevenção do câncer bucal que participam da campanha pública de vacinação contra o vírus da influenza. Foram analisadas as respostas informais de 40 pessoas, sendo 27 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Dentre os motivos da recusa, dois fatores não mostraram diferenças significativas entre os sexos: a noção de que o uso de próteses totais implicaria em não necessitar de consultas odontológicas – 28% (F) e 27% (M) –, e o entendimento de que aqueles que freqüentam periodicamente cirurgiões-dentistas particulares não necessitam desse tipo de atenção pública – 21% (F), 23% (M). Duas justificativas mostraram diferenças marcantes entre homens e mulheres: dificuldade em submeter-se a um exame sem estar preparado – 35% (F) e 19% (M) – e receio de descobrir algum problema – 30%(M) e 14% (F). 
A observação do índice progressivo do câncer bucal em pessoas acima dos 45 anos, e a desinformação de grande parte da população em relação às manifestações de lesões bucais e dos fatores de risco, demonstram a necessidade de se estabelecerem meios de divulgação do auto-exame, incentivando a procura pelo cirurgião-dentista para exames periódicos. Além disso, há que se conscientizar os cirurgiões-dentistas quanto ao seu papel na promoção da saúde bucal, incluindo a identificação dos fatores de risco, bem como o diagnóstico precoce do câncer e das lesões passíveis de cancerização.
Pb131
Programa de Conservação Auditiva da FOUERJ: análise da freqüência do som emitido pelas as turbinas de alta rotação
SOUZA, H. M. M. R.*, PRETO, F. R. C. A.
Prótese - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: hilda@ccard.com.br
No ano de 2000 foi implementado na Faculdade de Odontologia da UERJ um Programa de Conservação Auditiva constituído de 5 etapas básicas: 1- avaliação e monitoramento da exposição ao ruído no ambiente de trabalho; 2- medidas de controle ambiental de exposição ao ruído; 3- medidas organizativas para o esquema de trabalho; 4- avaliação audiométrica periódica dos profissionais e 5- educação e orientação aos profissionais quanto ao risco de exposição e a importância da prevenção. Como parte da etapa 1, este trabalho teve como objetivo medir a freqüência do som emitido por turbina de alta rotação em funcionamento. Para realizar as medições foi utilizado um analisador de freqüência LA-021(1/1-1/3 - “octave filter”) acoplado a um medidor de nível de ruído LA-215/220/230 de marca Ono Sokki Co., Ltd. Os dados foram processados no próprio medidor e a média das análises da freqüência encontrada foi de 6.300 Hz. Este resultado indica que a turbina de alta rotação emite freqüências que podem causar perda auditiva, o que reforça as observações realizadas durante outras etapas, como a da avaliação audiométrica do corpo docente da Faculdade que apresentou um índice de 46,15% de curva compatível com perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR).
Baseado em mais este resultado podemos confirmar a importância da implantação de um programa conservação auditiva em escolas de Odontologia com o objetivo maior de estimular a adoção de comportamento preventivo em relação ao ruído do ambiente de trabalho.
Pb132
Avaliação da documentação em apólices de seguro de acidentes pessoais
COSENTINO, S. R. C.*, MENDONÇA, M. A. L. C., BASTOS, K. A. B. S., CARDOZO, H. F.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: s.cosentino@bol.com.br
Considerando que a perícia indireta em seguros pessoais ocorre sempre muito tempo após a ocorrência do evento lesivo – sendo, portanto, imprescindível o encaminhamento de toda a documentação relativa ao evento traumático para que o relatório pericial seja conclusivo no estabelecimento do nexo causal, bem como a comprovação da existência do tipo de dano e dos tratamentos efetuados –, o presente estudo avaliou a adequação da documentação enviada pelos profissionais que prestam atendimento a vítimas de traumatismos cobertas por apólices de seguros de acidentes pessoais. Foram examinadas 100 apólices de seguros de acidentes pessoais e seus respectivos processos de pedidos de reembolso dos custos de tratamentos. Os resultados apontaram que 54% dos processos apresentaram documentação incompleta, com predominância da ausência da radiografia final - tratamento efetuado (32%); ausência da radiografia inicial - comprovação do dano (24%); ficha clínica incompleta (20%); ausência de dados pessoais da vítima (14%) e qualidade insatisfatória nos exames radiográficos (10%).
O alto percentual de documentação inadequada e a complexidade dos fatores inerentes à avaliação do dano à pessoa demonstram a necessidade de orientar os profissionais envolvidos no atendimento de pacientes portadores de lesões traumáticas da importância da adequada coleta e transcrição dos dados quando do primeiro atendimento prestado, bem como o cuidado com a qualidade e guarda das radiografias realizadas.
Pb133
Impacto dos problemas bucais sobre a qualidade de vida de gestantes
OLIVEIRA, B. H.*, NADANOVSKY, P.
PRECOM - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: branca.heloisa@terra.com.br
Foi realizado um estudo do tipo seccional com o objetivo de conhecer o impacto dos problemas bucais sobre a qualidade de vida, em uma população formada por 504 gestantes. A população de estudo apresentou idade média de 24 anos e foi composta, predominantemente, por donas de casa pertencentes às classes econômicas C e D. Os dados foram coletados por duas entrevistadoras em uma maternidade pública do Rio de Janeiro. Para a mensuração do impacto dos problemas bucais foi empregada a versão brasileira do “Oral Health Impact Profile - Short form” (OHIP-14). As pontuações totais do OHIP-14 foram calculadas pelo método aditivo. Os valores de OHIP-14 obtidos variaram de 0 a 55, sendo a média igual a 7,4 (dp:10,2) e a mediana igual a 3,0. A proporção de mulheres que relatou pelo menos um impacto sobre a qualidade de vida devido a problemas com os dentes durante a gravidez foi igual a 67,3% (IC 95%: 63,0-71,3). Os impactos mencionados com maior freqüência pelas entrevistadas foram: ficar preocupada (44,2%; IC 95%: 39,8-48,7), sentir dor (37,1%; IC 95%: 32,9-41,5), experimentar incômodo para comer (33,3%, IC 95%: 29,2-37,6) e ficar envergonhada (27,4%, IC 95%: 23,5-31,5).
Os resultados obtidos evidenciam que problemas bucais podem exercer um efeito negativo sobre a qualidade de vida de gestantes, o que reforça a importância de se proporcionar cuidados odontológicos a mulheres nessa fase da vida
Pb134
Prevalência e características clínicas de respiradores bucais atendidos no Centro Universitário de João Pessoa/PB - UNIPÊ
MENDES, A. C. R.*, PESSOA, C. N., NÓBREGA, C. B. C., BATISTA, M. D. E., LOPES, P. L., ASSIS, F. A., VALENÇA, A. M. G.
Odontologia Clínica e Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: mendesadriana@ig.com.br
Este estudo objetivou avaliar a prevalência e características clínicas de pacientes respiradores bucais, atendidos na Clínica de Fonoaudiologia do Centro Universitário UNIPÊ, João Pessoa - PB, nos anos de 2001/2002. Compuseram a amostra 70 prontuários de pacientes com diagnóstico de respirador bucal, de 4 a 28 anos (10,7 ± 5,6) - 65,7% do gênero masculino e 34,3% do feminino. Os dados foram submetidos ao teste do qui-quadrado (p < 0,05). A prevalência de respirador exclusivamente bucal (RB) foi 31,4% (homens - 72,7%; mulheres - 27,3%) e respirador misto (RM - bucal e nasal), 68,6% (homens - 62,5%; mulheres - 37,5%), não sendo esta condição relacionada ao gênero. As alterações faciais mais prevalentes foram bochechas hipotônicas (42,9%) e lábios entreabertos e hipotônicos (30%), não estando influenciadas pelos tipos de respiração - TR (RB ou RM). Na região intra-oral as características mais comuns foram palato ogival (67,7%) e língua em repouso no assoalho bucal e hipotônica (27,1%), não havendo relação delas com os TR. A mordida aberta anterior foi a maloclusão mais prevalente (31,4%), sendo mais freqüente nos RB (50%) em comparação aos RM (22,9%) - p < 0,05. O hábito vicioso mais observado foi a interposição lingual (41,4%), não estando ele relacionado aos TR. Os problemas respiratórios mais comumente encontrados nos pacientes foram amigdalite (20%), rinite (14,3%) e sinusite (8,6%), não sendo eles associados aos TR.
Conclui-se que a RM é mais comum do que a RB exclusiva, apresentando os pacientes alterações faciais e intrabucais de interesse clínico para os profissionais de Saúde.
Pb135
Imunoglobulinas salivares e sua correlação com cárie e imunossupressão em crianças infectadas pelo HIV
CASTRO, G. F. B. A., PORTELA, M. B.*, SOUZA, I. P. R., TELES, R. P.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: mbportela@hotmail.com
O estudo objetivou determinar a prevalência de cárie (PC) em 40 crianças infectadas pelo HIV (HIV+), pacientes de um hospital infantil (RJ), comparando com um grupo de 40 crianças sem sinais de imunodeficiência (HIV-), alunos de uma creche (RJ), com idade entre 2 e 5 anos, correlacionando com níveis de anticorpos salivares (AS) (IgA total e IgA específica para S. mutans, S. sobrinus e L. acidophilus). Também correlacionou-se a PC e AS com a classificação clínica e imunológica (CCI) das HIV+. A PC foi quantificada pelos índices ceo e ceo-s e, após coleta de saliva estimulada, os níveis de AS foram medidos através do teste ELISA. Dados de CD4% e CCI foram obtidos pela pesquisa aos prontuários. Houve aprovação do comitê de ética do NESC/UFRJ. A média de idade foi: 4,18 ± 0,96 anos HIV+ e 4,35 ± 0,53 HIV-. A PC de cárie foi maior nas HIV+ (p < 0,05 - Mann-Whitney) e a quantidade de AS foi semelhante nos dois grupos, exceto para IgA total, que apresentou níveis mais elevados nas HIV+ (p < 0,05 - Mann-Whitney).Embora não estatisticamente significante (p > 0,05 - Kruskal-Wallis), a PC aumentou com a piora da CCI das HIV+, assim como os níveis de IgA total e específica, porém no estágio mais grave (AIDS), houve queda dos AS. Quando observado somente os indivíduos mais imunologicamente comprometidos, as HIV+ com maior PC apresentavam níveis menores de AS.
Conclui-se que a resposta do sistema imune mucoso à doença cárie permanece intacta nas crianças HIV+, até que a AIDS se instale, sugerindo que talvez a deficiência imune pode estar influenciando na elevada incidência de cárie. (Apoio: CNPq - 520419/97-9.)
Pb136
Avaliação histopatológica da resposta dos tecidos periapicais de dentes de macaco à endotoxina associada ao formocresol
SANT’ANNA, A. T.*, RAMALHO, L. T. O., SPOLIDÓRIO, D. M. P.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: tete@intelinet.com.br
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da endotoxina associada ao formocresol em tecidos periapicais de dentes de macaco, por meio de avaliação histopatológica. Foram utilizados 36 pré-molares de 3 macacos, que após a abertura coronária e biopulpectomia, foram preenchidos com diferentes medicamentos: grupo I (12 dentes): mistura de endotoxina/formocresol; grupo II (15 dentes): endotoxina e curativo de formocresol; grupo III (controle - 9 dentes): endotoxina. Decorridos 55 dias, os animais foram sacrificados, as peças removidas e submetidas a processamento histológico. Os resultados demonstraram que a associação endotoxina e formocresol, sendo ela na forma de mistura (grupo I) ou por introdução de endotoxina no canal e curativo de formocresol (grupo II) ocasionaram desenvolvimento de inflamação periapical severa, enquanto que a endotoxina sozinha (grupo III) provocou reação periapical moderada. De acordo com a análise estatística não houve diferença nos resultados entre o grupo I e grupo II. E foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos experimentais (grupo I e II) e o controle (grupo III).
A associação endotoxina e formocresol (grupo I e II) promoveu o desenvolvimento de lesão inflamatória periapical severa, enquanto que a endotoxina sozinha (grupo III) provocou reação periapical moderada.
Pb137
Comparação de diferentes métodos para detecção de Streptococcus grupo mutans e Lactobacillus na cavidade bucal
MOTISUKI, C.*, LIMA, L. M., SPOLIDORIO, D. M. P., SANTOS-PINTO, L.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: cmotisuki@yahoo.com.br
Este estudo comparou três métodos para detecção de Streptococcus grupo mutans (Sgm) e Lactobacillus (Lb) na cavidade bucal: saliva “swab” (SS) - amostra de saliva estimulada coletada com swab; saliva total (ST) - amostra de 2 ml de saliva estimulada; e biofilme (B) - coleta de biofilme de todas as superfícies dentárias. Participaram do estudo 30 crianças, sendo que nas 15 primeiras, iniciou-se a coleta pelo método SS seguido pelos métodos ST e B, e nas 15 seguintes, a seqüência foi invertida para avaliar possíveis interferências na seqüência de análise. As amostras foram diluídas e semeadas em SB20 e Rogosa ágar, respectivamente para Sgm e Lb, à 37°C por 48 h. Os resultados em UFC/ml de Sgm foram analisados pelo teste estatístico de Friedman, e o nível de Lb avaliado por estatística descritiva, devido a alta proporção de números zero nas culturas. Na primeira sequência de métodos, o número de Sgm encontrado para o método SS foi inferior ao B e ao ST (p < 0,05), porém os métodos ST e B obtiveram resultados similares. Na contagem de Lb, maior número foi detectado pelo método ST (53%), seguido do SS (29%) e B (18%). Na segunda seqüência, o número de Sgm para o método B foi similar ao SS e ST, porém o método ST obteve valores superiores ao SS (p < 0,05). A detecção do Lb foi observada apenas pelos métodos ST (87%) e SS (13%).
A coleta de biofilme e a amostra total de saliva estimulada apresentaram resultados similares na contagem para Streptococcus grupo mutans. Porém, para determinar o nível de Lactobacillus na cavidade bucal, o método mais apropriado é o da saliva total estimulada.
Pb138
Avaliação in vitro da adesão de microrganismos probióticos a um modelo de cárie artificial
LIMA, L. M.*, MOTISUKI, C., SPOLIDORIO, D. M. P., SANTOS-PINTO, L.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: lulima@yahoo.com
Este estudo comparou a adesão de dois microrganismos probióticos a um modelo de cárie artificial: Lactobacillus casei Shirota (LcS), encontrado no leite fermentado da YakultÒ, e Lactobacillus acidophilus (La), associado à progressão da cárie dental. Foram utilizados 30 dentes bovinos seccionados ao longo eixo no sentido M-D, excluindo-se as metades linguais. Os espécimes foram cobertos com esmalte Colorama®, exceto por uma área de 3 x 5 mm em dentina, suspensos em solução de cárie artificial promovida por S. mutans e incubados em 5% de CO2 a 37ºC. Após 14 dias, 4 espécimes foram utilizados como controle negativo para Lactobacillus na solução de cárie artificial. O restante foi separado igualmente em 2 grupos e transferidos para meios de cultura BHI caldo contendo La (Grupo A) e LcS (Grupo S) a 37ºC. Após 48 horas, a área de dentina exposta foi lavada com 1 ml de água destilada, a dentina cariada removida e dispersa em 1 ml de solução salina. As amostras de água destilada e dentina cariada foram diluídas e semeadas em Rogosa SL ágar. Os resultados em UFC/ml foram analisados pelo teste de Mann-Whitney (a = 5%). Não houve diferença estatisticamente significante entre os Grupos A e S, para o número de Lactobacillus encontrado nas amostras de água destilada, sendo esta quantidade superior à encontrada na dentina. Porém, observou-se que a quantidade de La na dentina cariada foi significantemente superior a de LcS.
O L. casei Shirota adere-se à dentina cariada artificialmente em proporções inferiores ao L. acidophilus, sugerindo um menor potencial de adesão por este microrganismo.
Pb139
Validação do Oral Health Impact Profile - 14
ROBSON, F. C. O.*, PORDEUS, I. A., VALE, M. P. P., PAIVA, S. M.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: flaviarobson@ig.com.br
Para medir a repercussão dos traumatismos em dentes decíduos sobre a qualidade de vida de crianças brasileiras faz-se necessário que instrumentos criados em outros países sejam submetidos a uma validação transcultural. Esse trabalho objetivou traduzir, adaptar e testar o Oral Health Impact Profile - 14 (OHIP-14). Um grupo bilíngüe com experiência em tradução de textos da área odontológica fez a tradução do OHIP-14 do inglês para o português. Em seguida, as 14 perguntas do instrumento foram adaptadas para o tema a ser abordado. Participaram do estudo 41 crianças, de 4 e 5 anos de idade, alunas de 2 escolas de Belo Horizonte - MG. Após consentimento prévio, os pais voluntários responderam um questionário sobre história de traumatismo da criança e aqueles cujos filhos haviam sofrido algum tipo de traumatismo dentário responderam também o OHIP-14. Essa etapa buscou verificar a compreensão das questões e colher sugestões para prováveis modificações. A partir desses dados realizou-se a retrotradução do OHIP-14 por um tradutor de língua inglesa, visando comparar o questionário modificado com o questionário original. Das 41 crianças, 14 responsáveis relataram história de traumatismo sendo que 9 (64%) deles não verificaram qualquer tipo de repercussão sobre a qualidade de vida de suas crianças, 4 (29%) verificaram repercussão mínima e 1 (7%) apontou repercussão moderada.
O OHIP-14 mostrou-se adequado para a avaliação da repercussão dos traumatismos dentários sobre a qualidade de vida das crianças, não se observando nenhuma repercussão na maioria da amostra. (Apoio: CAPES.)
Pb140
Alterações de forma do incisivo lateral superior como extensão do quadro clínico de agenesia dentária
BARBOSA, A. R. S.*, MEIRA, R., MODESTO, A., VIEIRA, A. R.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: schneider@domain.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a associação de agenesia dentária com alterações de forma do incisivo lateral superior. Foram selecionados 116 pacientes com agenesia de qualquer elemento dentário, exceto terceiros molares. Radiografias panorâmicas estavam disponíveis para todos os casos e serviram de exame confirmatório das agenesias. Qualquer outro tipo de malformação dentária diagnosticada foi registrada. Dezesseis casos apresentaram outras malformações dentárias além das agenesias e 12 deles apresentavam especificamente incisivos laterais superiores conóides. Os casos que apresentaram agenesia de um dos incisivos laterais superiores (n = 15) tiveram um risco 12 vezes aumentado de apresentar o contralateral conóide (OR = 12,42; IC 95% 3,18-48,44). Os casos que apresentaram agenesia de pré-molares (n = 58) não apresentaram risco aumentado para possuir um incisivo lateral superior conóide. Todavia, os casos que apresentaram agenesia de molares (n = 14) apresentaram um risco 5 vezes aumentado de possuir um incisivo lateral superior conóide (OR = 5,14; IC 95% 1,23-21,47). Os 25 casos com agenesia de ambos os incisivos laterais superiores foram excluídos da análise.
Este estudo suporta a hipótese de que alteração de forma de incisivos laterais superiores é uma variação do quadro clínico de agenesia dentária destes. A associação entre a agenesia de molares e a presença de incisivos laterais superiores com alteração de forma sugere que incisivos e molares devem compartilhar alguns dos fatores genéticos reguladores do desenvolvimento, que parecem ser distintos dos de pré-molares.
Pb141
Determinação da profundidade da lesão de cárie oclusal em dentes decíduos – efetividade dos recursos de imagem
GONÇALVES, M. A.*, CORDEIRO, R. C. L., SANTOS-PINTO, L. A. M. D.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: marcelaagon@ig.com.br
Esse estudo propõe-se a avaliar a efetividade da radiografia convencional, digital e seus recursos digitais (ajuste do contraste e brilho, reversão dos tons de cinza e colorização) na determinação da profundidade da lesão de cárie oclusal em molares decíduos e o desempenho dos examinadores. Foram selecionados 51 sítios molares decíduos esfoliados, com lesão de cárie na superfície oclusal. As radiografias convencionais foram realizadas com filme Ektaspeed Plus (Kodak) e as digitais com sensor de carga acoplada (CCD) do sistema digital direto CDR (Schick Technologies Inc., EUA) que permite a utilização dos recursos acima citados. As análises das radiografias foram realizadas por dois examinadores experientes e devidamente calibrados. Observamos nos nossos resultados que quando os métodos radiográficos foram comparados entre si a correlação foi alta, mas quando comparado com o padrão-ouro a correlação foi moderada, sendo que a radiografia digital com ajuste do contraste e brilho foi a que mais se aproximou do padrão-ouro. Com relação aos examinadores encontramos resultados semelhantes tanto para inter- como para intra-examinadores.
Concluímos que não houve diferença estatisticamente significante entre os examinadores no que diz respeito ao diagnóstico da profundidade da lesão de cárie oclusal entretanto, um dos examinadores obteve resultados inferiores. Houve similaridade de eficiência entre os métodos radiográficos estudados, porém quando comparado com o padrão-ouro somente o método digital direto com ajuste do contraste e brilho apresentou correlação.
Pb142
Morfologia da interface de união formada entre dentina de dentes decíduos e diferentes sistemas adesivos
ARAUJO, F. B.*, CASAGRANDE, L., HIPÓLITO, V., GÓES, M. F.
Cirurgia e Ortopedia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: fernando.araujo@ufrgs.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a morfologia da interface de união formada pela dentina de dentes decíduos tratada com ácido fosfórico a 10% e o sistema adesivo Scotchbond Multi-Purpose (3M/ESPE), e com o sistema autocondicionante Clerafil SE Bond (Kuraray Co.). Foram utilizados 14 molares decíduos hígidos para preparação de duas cavidades ocluso-proximais (tipo “slot” vertical) em cada dente. Cada um dos sistemas adesivos foi aplicado em uma das cavidades do mesmo dente, seguindo as recomendações do fabricante. As cavidades foram restauradas com resina composta (Filtek Z250 - 3M/ESPE) que foi fotoativada por 20 s em cada camada, utilizando a fonte de luz visível XL2500 (3M/ESPE). Os dentes foram armazenados por 48 h em soro fisiológico a 37°C e seccionados no sentido vestíbulo-lingual para separar as restaurações. Cada restauração foi seccionada no sentido próximo-proximal e, em seguida, cada superfície recebeu acabamento com lixas de carbeto de silíco de granulação 1000 e polimento com pastas de diamante com 6,3,1 e 0,25 mm. Após desidratação, as superfícies de cada secção foram cobertas com liga de ouro-paládio e a região da união formada na parede axial das restaurações analisadas em microscópio eletrônico de varredura (Jeol - 5600 LV).
A interface de união foi caracterizada pela formação da camada híbrida, projeção de prolongamentos resinosos adaptados à dentina e com direcionamento relacionado à disposição dos túbulos dentinários na área da cavidade avaliada. A espessura da camada híbrida formada pelo adesivo Clearfil SE Bond apresentou-se mais uniforme.
Pb143
Relação entre a necessidade de tratamento odontológico e a ansiedade em adolescentes
CARDOSO, M., CORDEIRO, M. M. R., RAMOS-JORGE, M. L., GUIMARÃES, A. R. D., RESENDE, G. B.*, ALMEIDA, I. C. S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: gimolresende@hotmail.com
Inúmeros estudos têm verificado que indivíduos ansiosos evitam o tratamento odontológico, comprometendo a saúde bucal. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a relação entre a necessidade de tratamento odontológico e a ansiedade em adolescentes. A necessidade de tratamento de 52 adolescentes (12-17 anos) foi avaliada por um único examinador (k = 0,82), de acordo com os critérios da OMS e a ansiedade foi avaliada pelo Dental Anxiety Scale (DAS). Para a realização da pesquisa os responsáveis assinaram o termo de consentimento. Os dados foram analisados no programa Epi Info 6.04, empregando-se o teste qui-quadrado (p £ 0,05). A média da necessidade de tratamento foi 8,45, sendo 5,22 a média de dentes/indivíduo necessitando de tratamento devido a doença cárie (lesões cavitadas ou de mancha branca ativa). A prevalência da ansiedade foi de 21,6%. A relação entre a ansiedade e a necessidade de tratamento odontológico devido à cárie foi estatisticamente significativa (p = 0,03). Também se verificou que a alta necessidade de tratamento (12 a 18 dentes com lesão de cárie) foi maior entre os indivíduos ansiosos (50%) do que entre os indivíduos não-ansiosos (20%).
A ansiedade em relação ao tratamento odontológico tem-se mostrado um fator de risco para o diagnóstico de maior necessidade de tratamento. Atuar no sentido de diminuir a ansiedade dos pacientes é uma atitude de promoção de saúde bucal.
Pb144
Estudo comparativo da eficácia na remoção de biofilme dental por escova elétrica e convencional em bebês
SANGLARD-PEIXOTO, L. F.*, KAYANO, I., RODRIGUES, C. R. M. D., CORRÊA, M. S. N. P.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: sanglard@usp.br
O objetivo deste estudo do tipo cruzado foi comparar a eficácia na remoção do biofilme dental de uma escova elétrica (ColgateÒ ActibrushÔ) e de uma escova convencional Colgate BabyÒ. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e consentimento por escrito dos pais, 24 crianças de 18 a 36 meses de idade, foram examinadas em intervalos quinzenais. Todos os bebês foram submetidos à evidenciação do biofilme com o evidenciador fluorescente Plaque TestÒ (Vivadent) antes e após a escovação (com dentifrício sem flúor, First TeethÒ - Laclede) realizada pelo responsável e por um examinador (cirurgião-dentista) em um total de quatro consultas. O índice de placa bacteriana utilizado foi o de Silness e Löe (1964). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Kruskal-Wallis. Os resultados indicaram que a remoção do biofilme dental foi maior quando foi realizada pelo examinador, independente da escova utilizada (p < 0,05), sendo de 86% pela escova convencional e 79% pela elétrica; quando realizada pelo responsável, a remoção foi de 64% e 70%, respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significante (p > 0,05) na remoção de biofilme dental entre as escovas avaliadas e entre as regiões anteriores e posteriores.
Conclui-se que os dois tipos de escovas são eficazes na remoção do biofilme dental e que os responsáveis necessitam receber treinamento com ambas as escovas para que realizem maior remoção do biofilme e melhor higiene oral.
Pb145
Variação da cronologia de erupção e da prevalência de cárie nos dentes decíduos de acordo com o sexo
HADDAD, A. E.*, ASSIS, E. Q., MOREIRA, M.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: aehaddad@usp.br
O objetivo deste estudo foi verificar a variação da cronologia de erupção e da prevalência de cárie nos dentes decíduos de acordo com o sexo. Foram selecionados 16 pontos de amostragem na Campanha Nacional de Vacinação de Guarulhos e, correspondendo a aproximadamente 1,5% da população do município nesta faixa etária, foram examinadas 908 crianças de 0 a 36 meses de idade. Foi usada a técnica sistemática de amostragem. A primeira criança era aleatoriamente selecionada na fila de vacinação independente do sexo e baseado em estatística de freqüência à campanha anterior. Os examinadores foram calibrados em um estudo piloto. Cada dente foi considerado erupcionado se qualquer porção da coroa estivesse visível na cavidade bucal. O diagnóstico de cárie, incluindo manchas brancas foi visual após limpeza, secagem e iluminação. Foi determinada a idade média de erupção, desvio e erro padrão para cada dente e o ceo por sexo e faixa etária. A diferença estatística entre as médias de idade de erupção de cada dente quanto ao sexo foi verificada através do teste t de Student. Foi aplicado o teste qui-quadrado para verificar a independência entre as variáveis prevalência de cárie e sexo em cada faixa etária. Os dentes 51, 61, 52, 62 erupcionaram mais precocemente nos meninos do que nas meninas (p < 0,005) e a prevalência de cárie nos mesmos dentes foi maior nos meninos com diferença estatisticamente significante (p = 0,01508) na faixa etária de 18 a 24 meses.
A cronologia de erupção e a prevalência de cárie nos incisivos superiores decíduos foram mais precoces no sexo masculino do que no feminino.
Pb146
Conhecimento sobre conceitos básicos para a promoção de saúde bucal
FERRARI, J. C. L.*, SANABE, M. E., MENEZES, T. M., RODRIGUES, J. A., MENEZES, T. M., ZUANON, Â. C.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: juniacarol@hotmail.com
Este trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento de uma parte da população da cidade de Araraquara - SP em relação à transmissibilidade e prevenção da doença cárie. A amostra foi constituída por 150 indivíduos de 20 a 50 anos de idade, participantes de um evento na cidade. Os participantes responderam questões de múltipla escolha através de questionários aplicados e os dados obtidos foram analisados através de estatística descritiva. Para 72% dos entrevistados, a doença cárie é resultado da má higiene bucal. Apenas 16% consideraram a visita ao dentista como um método de prevenção, o que mostra falta de preocupação com medidas preventivas e educativas aplicadas pelo profissional. Segundo 28% da amostra, a presença da doença só pode ser identificada após aparecimento de sintomatologia dolorosa e 68% não demonstraram conhecimento sobre a transmissibilidade da mesma.
Os autores puderam concluir que a população em geral não tem conhecimento para identificar os primeiros sinais clínicos da doença cárie e geralmente apenas procuram tratamento na presença de quadro doloroso, demonstrando que ainda existe muita desinformação quanto aos conceitos básicos para a promoção de saúde.
Pb147
Avaliação da resistência ao cisalhamento de dois selantes em condição de contaminação salivar
BARROSO, J. M.*, TORRES, C. P., ROSETTI, F. C., BORSATTO, M. C., DIBB, R. G. P., PÉCORA, J. D.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: julbarroso@bol.com.br
Este trabalho teve por objetivo avaliar a resistência ao cisalhamento de dois selantes aplicados em superfícies de esmalte em condições de contaminação salivar. Foram utilizados 40 molares permanentes. As superfícies vestibulares e linguais foram planificadas com lixas d’água nº 180 a 600. Os materiais testados foram Clinpro (3M) e Fluroshield (Dentsply), seguindo as instruções dos fabricantes. As superfícies foram divididas em 2 grupos: A- com contaminação (0,01 ml de saliva humana fresca) e secagem por 5 segundos; B- sem contaminação. Cada grupo foi dividido em 2 subgrupos: I- Clinpro; II- Fluroshield. Os corpos-de-prova foram imersos em água destilada e mantidos a 37ºC, por 24 horas. Os testes de cisalhamento foram realizados por uma máquina de ensaio universal, a 0,5 mm/min e as fraturas analisadas usando uma lupa estereoscópica com aumento de 40 X. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Scheffé. Os valores médios obtidos (MPa) foram: 5,05 (± 1,44); 10,44 (± 2,35); 7,66 (± 3,12) e 12,39 (± 4,34) para os grupos IA, IIA, IB, e IIB, respectivamente. Houve diferença estatisticamente significante entre os dois selantes e as duas condições analisadas. O Fluroshield apresentou os melhores resultados tanto em presença quanto na ausência de contaminação salivar. Entretanto, em condições de contaminação, não houve diferença estatística entre os selantes testados.
Pode-se concluir que o Fluroshield foi o material que apresentou os melhores resultados e que a contaminação por saliva interferiu na eficácia dos dois materiais.
Pb148
Equivalência em medidas de cavidades produzidas pelo laser de Er:YAG obtidas por dois programas cefalométricos
GIUSTI, J. S. M.*, SANTOS-PINTO, A. D., SANTOS-PINTO, L. D.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: jucaira-giusti@uol.com.br
O objetivo desse estudo foi comparar, em cavidades produzidas pelo laser de Er:YAG, a equivalência de medidas lineares e angulares realizadas por dois diferentes programas de medidas cefalométricas. Foram utilizadas 12 fotomicrografias do perfil de cavidades produzidas pelo laser de Er:YAG (300 mJ, 10 Hz, 10 s) obtidas em microscopia eletrônica de varredura (50 X). Para a obtenção das medidas no Grupo A as linhas e os pontos referentes ao perfil da cavidade foram traçados em papel transparente e posicionados sobre uma mesa digitalizadora sendo os pontos digitalizados com o auxílio do programa DFPlus, versão 9.5, 1995 (Dentofacial Software Inc.). No Grupo B as fotomicrografias foram digitalizadas com auxílio de scanner de mesa e inseridas no programa Radiocef 3.0 R84. As mesmas linhas e os pontos referentes ao perfil da cavidade foram digitalizados sobre a imagem observada na tela do computador. As digitações foram realizadas por um mesmo examinador previamente calibrado e os valores foram registrados e transferidos para o programa SPSS for Windows, versão 8.0 (SPSS Inc. 1997). Testes de correlação de Sperman demonstraram excelentes níveis de correlação para as medidas do diâmetro (r = 0,982), profundidade (r = 0,990), ângulo das concavidades (r = 0,977) e ângulos cavo-superficiais cervical (r = 0,980) e incisal (r = 0,986) das cavidades. 
Com base nos resultados obtidos pudemos concluir que os dois métodos foram equivalentes.
Pb149
Freqüência e relação entre hábitos nutritivos e parafuncionais na dentição decídua
CASTELO, P. M.*, GAVIÃO, M. B. D., PEREIRA, L. J., BONJARDIM, L.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: pcastelo@yahoo.com
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a freqüência de hábitos nutritivos e parafuncionais em crianças na fase de dentição decídua e determinar a relação entre as variáveis. Cento e cinqüenta e cinco crianças, com idade entre 3 e 6 anos foram avaliadas quanto à presença/ausência de hábitos parafuncionais (bruxismo, onicofagia, sucção digital, sucção de chupeta, respiração bucal, fonação anormal e deglutição atípica) e hábitos nutritivos (aleitamento natural e aleitamento artificial) através de entrevista com os pais/responsáveis e exame clínico. Os resultados foram submetidos à análise estatística descritiva e ao teste do qui-quadrado. Aleitamento artificial por um período igual ou superior a 1 ano foi observado em 90,32% das crianças e aleitamento natural por mais de 6 meses em 52,90%. Chupeta (44,51%) e respiração bucal (40,65%) foram os hábitos mais freqüentes. De acordo com a análise estatística, houve relação significativa entre fonação anormal e deglutição atípica (p < 0,05); sucção de chupeta e presença de respiração bucal e deglutição atípica (p = 0,001); sucção de chupeta e fonação anormal (p < 0,05) e aleitamento natural e ausência de sucção de chupeta (p < 0,001).
Concluiu-se que a sucção de chupeta estava significativamente relacionada com a presença de hábitos parafuncionais e o aleitamento natural por mais de 6 meses foi determinante na ausência de sucção de chupeta na amostra estudada.
Pb150
Avaliação, in vitro, da ação cariostática de materiais restauradores estéticos, sob desafio cariogênico
PIN, M. L. G., ABDO, R. C. C., MACHADO, M. A. A. M., SILVA, S. M. B., PAVARINI, A., MARTA, S. N.*
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: mlgpin@uol.com.br
Considerando-se que o aparecimento de lesões de cárie ao redor de restaurações é um fato clinicamente relevante, investigou-se in vitro, a ação cariostática de quatro materiais restauradores estéticos. Cavidades padronizadas foram preparadas no centro de blocos de dentes bovinos hígidos ou com lesão incipiente de cárie artificial e restauradas com: cimentos de ionômero de vidro convencional (Ketac - Molar) e modificado por resina (Vitremer); resina composta convencional (Z250) e modificada por poliácidos (Dyract AP). Além dos espécimes restaurados, outros quatro grupos correspondentes a controles também foram avaliados. Todos os grupos, com exceção de dois dos controles, foram submetidos a ciclagens de desmineralização e remineralização durante 14 dias. A perda mineral foi avaliada por meio de testes de microdureza Knoop em secção longitudinal, aplicados em três diferentes distâncias das paredes cavitárias e em oito profundidades distintas em relação à superfície externa do esmalte. A análise estatística dos resultados (p < 0,05) mostrou diferenças significantes entre os grupos, embora nenhum dos materiais estudados tenha sido capaz de impedir completamente a instalação da lesão. Vitremer demonstrou a melhor ação cariostática em esmalte hígido. Ketac - Molar, em esmalte hígido ou desmineralizado e Vitremer em esmalte desmineralizado, apresentaram potencial cariostástico intermediário. Z250 e Dyract AP não demonstraram efeitos cariostáticos.
Concluiu-se que os cimentos de ionômero de vidro apresentaram ação cariostática superior aos demais materiais estudados.
Pb151
Análise do conhecimento sobre saúde bucal versus cárie dentária em crianças de 4 escolas do município de Belo Oriente/MG
FRAUCHES, M. B.*, ROSA, J. B., PEREIRA, A. C. S., FIGUEIREDO, C. F., AGUIAR, F. S., COSTA, A., OLIVEIRA, R. C., PIMENTEL, M. C. M.
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE DA FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR. E-mail: mboechat@goval.com.br
No Brasil, as precárias condições socioeconômicas da maior parte da população, a ignorância quanto aos cuidados com a saúde bucal e a falta de programas eficazes de saúde pública voltados para a prevenção, acarretam a alta prevalência de cárie dentária. O objetivo deste trabalho foi analisar dados de questionários aplicados em 189 crianças de 7 a 11 anos matriculadas no ensino fundamental de 4 escolas do município de Belo Oriente/MG, levando em consideração o que estes pacientes entendiam sobre saúde bucal e relacionando tais conhecimentos com o nível de cárie apresentado pelos mesmos. A amostra foi constituída de 51,3% de crianças do sexo masculino e 48,7% do sexo feminino. Os questionários continham desenhos auto-explicativos, tais como os inimigos do dente; onde a criança aprendeu a escovação, com quem e quantas vezes por dia ela o fazia. Assim, 96% das crianças selecionaram como inimigos dos dentes, o grupo dos doces e balas; 11,6% o grupo das frutas; 5,8% o grupo da escova, pasta e fio dental. Com relação a quem ensinou a higienização bucal, 71,4% aprenderam com a família e 24,9% com a agente de saúde. A média de escovação diária apresentada era de 3 vezes ao dia (88,9%). Apesar destes conhecimentos sobre saúde bucal, 67% das crianças examinadas apresentavam cárie dentária.
Os resultados do presente estudo demonstraram a necessidade de práticas mais efetivas de promoção de saúde para as crianças das escolas examinadas devido ao alto índice de cárie dentária.
Pb152
Eficácia de duas técnicas de uso de fio dental e sua associação com a ocorrência de traumatismo gengival em crianças
PARIZOTTO, S. P. C. O. L.*, RUSCHEL, H. C., RODRIGUES, C. R. M. D.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: symonne@terra.com.br
Este estudo teve com objetivos avaliar a eficácia de duas técnicas de uso de fio dental na remoção da placa bacteriana interproximal e a ocorrência de traumatismo na papila gengival pela utilização destes. Vinte e duas crianças (8 a 12 anos) foram submetidas ao uso de dois tipos de fio dental (convencional - Johnson & JohnsonÒ e tipo forquilha - Fio FácilÒ) após treinamento. O estudo foi do tipo duplo-cego cruzado e as mensurações realizadas em duas consultas, pelo índice Greene & Vermillion, em superfícies proximais previamente selecionadas nas regiões anteriores e posteriores em ambos os arcos. Os exames foram realizados por um examinador devidamente calibrado e calculou-se a taxa de redução de placa através do quociente entre a diferença entre os índices inicial e final e o índice inicial. As médias e desvio-padrão da taxa de redução média de placa bacteriana para a seqüência de uso dos fios forquilha (1ª consulta) e convencional (2ª consulta) foram, respectivamente, 0,59 (0,20) e 0,50 (0,25); para a seqüência convencional e forquilha obteve-se: 0,64 (0,23) e 0,41 (0,16). Dos 220 sítios examinados, apenas 3,18% (sete sítios) apresentaram traumatismo, sendo que 71,43% (cinco sítios) foram associados ao uso do fio convencional.
Concluiu-se que a prevalência de traumatismos foi baixa e independente da seqüência de utilização dos fios, ambos foram eficientes na remoção da placa, apesar de ocorrer uma queda na taxa de redução média da placa bacteriana na segunda consulta nas duas técnicas aplicadas.
Pb153
Resistência da união entre dentina de dentes decíduos e sistemas adesivos convencional e autocondicionante
CASAGRANDE, L.*, HIPÓLITO, V., GÓES, M. F., ARAUJO, F. B.
Cirurgia e Ortopedia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: lucianocasagrande@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência da união entre a dentina de dentes decíduos tratada com ácido fosfórico a 10% e o sistema adesivo Scotchbond Multi-Purpose (3M/ESPE), e com o sistema autocondicionante Clerafil SE Bond (Kuraray Co.). Foram confeccionadas duas cavidades ocluso-proximais (tipo “slot” vertical) na mesial e distal (4 mm x 3 mm x 4 mm) de 14 molares decíduos, cada um dos sistemas adesivos foi aplicado em uma das cavidades do mesmo dente, seguindo as recomendações do fabricante. As cavidades foram restauradas com resina composta (Filtek Z250 - 3M/ESPE), que foi fotoativada por 20 s em cada camada, utilizando a fonte de luz visível XL2500 (3M/ESPE). Os dentes foram armazenados por 48 h em soro fisiológico a 37°C e seccionados no sentido vestíbulo-lingual para análise isolada de cada restauração. Cada uma destas, foi seccionada em fatias de 0,7 mm de espessura e, em seguida, efetuou-se uma constrição na região da interface de união para obtenção de uma área com 0,7 mm2. Os corpos-de-prova foram fixados isoladamente em um dispositivo conectado em uma máquina de ensaio universal (Instron 4411) e submetidos à tração com velocidade de 0,5 mm/min. O resultados foram submetidos à análise estatística utilizando o teste t de Student em nível de 5% de significância.
Os valores médios de resistência de união dos adesivos Clearfil SE Bond (25,19 MPa) e Scotchbond Multi-Purpose (21,83 MPa) não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre si.
Pb154
Aleitamento materno, introdução da mamadeira e da sacarose na dieta de pré-escolares do município de Torres - RS
ZEMBRUSKI, C.*, KAHLER, L., GROSSI, L. C. T., FERNANDES, D. C., CARDOSO, L.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: czembruski@ig.com.br
Com o objetivo de observar o padrão alimentar dos pré-escolares do município de Torres - RS, foram realizadas entrevistas com 120 mães em escolas municipais de educação infantil desta cidade. De acordo com os resultados, 90% das mães relataram que amamentaram ou ainda amamentavam seus filhos no peito. O leite materno foi o único alimento até os dois meses de idade para 21,6% destas crianças, até os quatro meses para 33% e até os seis meses para apenas 20,6%. Além disto, 56,7% das crianças deixaram de mamar no peito durante os primeiros seis meses de vida. A mamadeira foi ou estava sendo utilizada por 75% dos pré-escolares da amostra, sendo que 30% fizeram ou faziam uso durante a noite. O leite (83,3%), seguido dos farináceos e leite condensado (41,1%), além dos achocolatados (35,6%) foram os ingredientes mais citados na composição das mamadeiras. Também foi observado que um grande número de crianças (44,2%) ingeriram alimentos com adição de açúcar pela primeira vez entre os quatro e seis meses de idade, sendo que para 33% das crianças os chás, o café, os sucos ou o próprio leite foram os primeiros alimentos adocicados que provaram.
Os dados obtidos demonstram carência de informações das mães sobre a alimentação correta dos bebês no que se refere à alimentação natural e artificial, bem como à introdução do açúcar na dieta.
Pb155
Fatores determinantes do desmame precoce e do aleitamento materno prolongado
CARRASCOZA, K. C.*, TOMITA, L. M., POSSOBON, R. F., MORAES, A. B. A.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: karinacarras@ig.com.br
Objetiva-se neste estudo caracterizar e comparar o binômio mãe-bebê que realiza desmame precoce, com aquele que prolonga a amamentação natural além do primeiro ano de vida do bebê. A metodologia envolveu o estudo de dois grupos de 40 mães cujos filhos são atendidos no Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais - Cepae - FOP/UNICAMP. O grupo I era constituído de mães que desmamaram seus filhos antes dos seis meses de vida da criança e o grupo II de mães que estenderam a amamentação além do primeiro ano de vida da criança. As participantes foram submetidas a entrevistas individuais através de um questionário específico e, posteriormente foi aplicado o Inventário de Sintomas de Stress (ISS). A entrevista foi gravada em fita K-7 para evitar a perda de informações. Os resultados mostraram, através dos relatos das mães, que a principal causa de desmame precoce foi a “falta de leite”, enquanto que o principal motivo para extensão da amamentação natural foi o “prazer materno”. Encontrou-se maior ocorrência de estresse nas mães do grupo de desmame precoce (62,5%). Ao avaliar a dieta, observa-se que 60% das crianças do grupo II ingerem alimentos predominantemente pastosos e 82,5% recebem o leite materno mais de quatro vezes ao dia incluindo o período da madrugada.
Concluiu-se que, o estresse pode ser um dos fatores que interfere na ocorrência do desmame precoce e o prazer materno parece ser um aspecto relevante na ocorrência do aleitamento materno prolongado.
Pb156
Efeito do tempo de condicionamento ácido na resistência ao cisalhamento em esmalte de dentes decíduos
ALMEIDA, G. R. C.*, BORSATTO, M. C., TORRES, C. P., BALBO, P. L., DIBB, R. G. P.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: glauce79@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio do teste de resistência ao cisalhamento de um selante, diferentes tempos de condicionamento ácido em esmalte de dentes decíduos. Foram utilizados 16 molares decíduos, sendo que as superfícies lisas foram planificadas com pedra Shofu, baixa rotação, e lixas d’água. Realizou-se profilaxia com pedra-pomes e água, seguida de lavagem e secagem. Após a aplicação do ácido fosfórico a 37%, efetuou-se lavagem e secagem das 48 superfícies selecionadas, as quais foram divididas em 4 grupos de acordo com o tempo de condicionamento ácido: GI- 15; GII- 30 GIII- 60 e GIV- 90 segundos de condicionamento ácido.O selante utilizado foi o Fluroshield (Dentsply), de acordo com as instruções do fabricante. Os espécimes foram armazenados em água destilada a 37°C, durante 24 horas. Os testes de cisalhamento foram realizados em máquina de ensaio universal, velocidade de 0,5 mm/min, e as fraturas analisadas usando uma lupa estereoscópica com aumento de 40 X. Os dados foram submetidos à ANOVA e teste de Scheffé. Os valores médios obtidos em MPa foram: 22,35 (± 4,69); 22,52 (± 10,51); 14,43 (± 3,92) e 13,55 (± 3,44) para os grupos I, II, III e IV, respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significante entre os tempos de 15 e 30 segundos e, entre 60 e 90 segundos. Porém, nos períodos de condicionamento ácido de 15 e 30 segundos foram encontrados os maiores valores comparados aos demais tempos analisados.
Pode-se concluir que para um efetivo tratamento superficial do esmalte de dentes decíduos deve-se utilizar 15 a 30 segundos de condicionamento ácido.
Pb157
Resistência da união à microtração em dentes decíduos – efeito do tempo de condicionamento ácido e sistema de união
CALDO-TEIXEIRA, A. S.*, PUPPIN-RONTANI, R. M.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: angelascarparo@hotmail.com
Objetivou-se avaliar os tempos de condicionamento ácido (7, 15 e 20 s) e sistemas de união (Single Bond - SB; Prime & Bond 2.1 - PB; One Up Bond F - OU e Clearfil SE Bond - CSE) na resistência da união a microtração (RMT). Foram distribuídos 48 dentes nos grupos (n = 20): G1 - 7 s + SB; G2 - 15 s + SB; G3 - 20 s + SB; G4 - 7 s + PB; G5 - 15 s + PB; G6 - 20 s + PB; G7 - 7 s + OU; G8 - 15 s + OU; G9 - 20 s + OU; G10 - 7 s + CSE; G11 - 15 s + CSE; G12 - 20 s + CSE. Os dentes foram desgastados até a obtenção de uma área plana em dentina. Os procedimentos de união e restauração (Filtek Z250) foram realizados de acordo com a distribuição dos grupos. As amostras foram seccionadas nos sentidos VL e MD, obtendo-se amostras com área de 1 mm2. Os dados foram submetidos a ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05). Não houve diferença estatística entre os tempos de 7 e 15 s. As menores médias foram observadas para o tempo de 20 s, com OU e PB apresentando as menores médias. Em relação ao CSE e SB, o tempo de condicionamento não interferiu nos valores de RMT, enquanto que para PB e OU o tempo de 20 s diminuiu os valores.
Conclusões: 1 - A diminuição do tempo de condicionamento ácido para 7 s não interferiu nos valores de união, para todos os sistemas de união utilizados; 2 - houve correlação negativa, somente, entre a interação PB-condicionamento ácido; 3- a análise do padrão de fratura demonstrou predominância de falhas mistas para todos os grupos testados, exceto PB que para os tempos de 7 e 15 s apresentou falhas adesivas e 20 s falhas coesivas em compósito.
Pb158
Avaliação comparativa dos índices de cárie, placa visível e sangramento gengival de 100 pares mãe-filho
LIMA, A. P. A. F.*, VASCONCELOS, F. M. N., CAMELO, C. A. C., VASCONCELOS, M. M. V. B., COUTO, G. B. L., BOTELHO, K. V. G., MARANHÃO, V. F., MELO, M. M. D. C.
Prótese e Cirurgia Buco-Facial - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: apafl@globo.com
O objetivo desta pesquisa foi de determinar prevalência de cárie (CPO-D e ceo-d), índice de placa visível (IPV) e índice de sangramento gengival (ISG), bem como levantar outros dados: dieta cariogênica e freqüência de escovação em 100 pares de mães e respectivos filhos, para estabelecer uma avaliação comparativa entre essas necessidades, visando-se determinar adequação da orientação preventiva das mães. Este trabalho foi realizado em serviço odontológico privado, onde a faixa etária das crianças foi estabelecida entre 12 e 72 meses. Os resultados mostraram que, após a análise estatística, não houve evidência de relação entre CPO-D e ceo-d, IPV, ISG e ingestão de dieta cariogênica, entre mãe e filho, e a única correlação positiva foi relacionada com a freqüência de escovação. Verificou-se ainda que a média do CPO-D foi de 17,99 (mãe) e do ceo-d de 1,96 (filho), enquanto que o IPV (mãe) foi de 27,24 e o IPV (filho) de 11,16, o ISG (mãe) de 8,89 e o ISG (filho) de 0,53. Por outro lado, a dieta cariogênica prevalente, ingerida pelas mães, foi considerada média (49%), e pelos filhos considerada alta (86%). Em relação à escovação, a realizada 3 vezes ao dia, pelas mães foi de 59,8% e 44,3% pelos filhos.
Assim, conclui-se que, na amostra estudada, apesar de as mães apresentarem uma média de CPO-D muito alta (17,99), os filhos apresentaram uma média de ceo-d baixa (1,96), mostrando a melhor orientação das mães em relação à higiene bucal de seus filhos, apesar de ter sido encontrada uma ingestão de dieta cariogênica alta nas crianças.
Pb159
Efeito do tempo de condicionamento ácido na resistência à tração em dentina de dentes decíduos
TORRES, C. P.*, BORSATTO, M. C., ROSETTI, F. C., CORONA, S. A. M., DIBB, R. G. P.
Clínica Infantil, Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: carolptorres@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar por meio de testes de resistência à tração, os diferentes tempos de condicionamento ácido em dentina de dentes decíduos. Quarenta caninos decíduos foram selecionados e incluídos em resina acrílica de maneira que as superfícies vestibulares ficassem expostas. Os espécimes foram planificados até atingirem dentina com lixas d’água nº 180 a 600. Foi utilizado o ácido fosfórico a 37% nos seguintes tempos: GI - 7; GII- 15, GIII- 10 e GIV- 20 segundos. O sistema adesivo utilizado foi o Single Bond (3M). Cones de resina composta (Z250, 3M) com 3 mm de diâmetro na interface dentina-resina foram confeccionados com o auxílio de uma mesa metálica, usando uma matriz de teflon. Os corpos-de-prova foram imersos em água destilada e mantidos a 37ºC, por 24 horas. Os testes de tração foram realizados por uma máquina de ensaios universal a uma velocidade de 0,5 mm/min, e as fraturas analisadas usando uma lupa estereoscópica com aumento de 40 X. Os dados foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis. Os valores médios obtidos em MPa foram: 10,04 (± 3,30); 7,78 (± 4,49); 8,78 (± 2,96) e 7,60 (± 1,91) para os Grupos I, II, III e IV, respectivamente. Observou-se que não houve diferença estatisticamente significante entre os tempos analisados.
Concluiu-se que embora todos os tempos de condicionamento fossem eficientes na obtenção do tratamento superficial da dentina de dentes decíduos, o período de 7 segundos deve ser utilizado.
Pb160
Avaliação do CPO-D em relação à dieta, gênero, idade e escolaridade materna em adolescentes de João Pessoa - PB
MOREIRA, P. V. L.*, SILVA NETO, J. M., ROSENBLATT, A., SEVERO, A. M. R.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: netinhopa@hotmail.com
O presente trabalho teve como objetivo analisar comparativamente a média de CPO-D em relação ao gênero, idade, grau de escolaridade da mãe e consumo de alimentos cariogênicos em adolescentes de 12 a 15 anos de escolas públicas da cidade de João Pessoa (PB). A amostra constou de 1.212 adolescentes de oito escolas públicas selecionadas aleatoriamente. O instrumento de coleta de dados foi uma ficha clínica e um formulário e os critérios para avaliação do CPO-D foram os adotados pela Organização Mundial de Saúde. Para a análise estatística, foram aplicados os testes Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e Cohen’s kappa. A concordância intra-examinadora foi ótima (kappa = 0,92). No gênero feminino (n = 725), a média de CPO-D foi 4,89 e 3,60, no masculino (n = 487) (p < 0,001). Observou-se uma média de CPO-D de 3,23 aos 12 anos e 4,06 aos 13 anos, se elevando para 4,41 aos 14 anos e 5,79 aos 15 anos de idade (p < 0,001). Os adolescentes cujas mães concluíram algum curso de nível superior obtiveram uma média de CPO-D inferior (4,02), quando comparados àqueles cujas mães tinham o primeiro grau incompleto (4,60; p = 0,445). Numa avaliação de dieta (recordatório de 24 horas), a média de CPO-D para os que consumiram apenas uma refeição cariogênica foi 3,47 e 4,47 para os que consumiram quatro ou mais (p = 0,017).
Concluiu-se que a média de CPO-D foi significativamente maior no gênero feminino, aumentando em relação diretamente proporcional com a idade e com o consumo de alimentos cariogênicos. Não foi observada diferença estatisticamente significativa em relação ao grau de escolaridade da mãe.
Pb161
Efeito do veículo e freqüência de aplicação de clorexidina 1% no controle de Streptococcus mutans do biofilme oclusal
SANABE, M. E.*, MOTISUKI, C., HEBLING, J., SPOLIDORIO, D. M. P., NEGRINI, T. C.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: emisanabe@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do verniz (CervitecÒ) e do gel de clorexidina à 1% no controle da população de S. mutans do biofilme da superfície oclusal de molares permanentes. Foram selecionados pacientes com idade entre 6 e 13 anos com no mínimo 1 par de molares hígidos recém-erupcionados, totalizando 36 pares, divididos em 4 grupos de acordo com o veículo (gel ou verniz) e a frequência de aplicação (1 X ou 3 X) da clorexidina. Um dos molares, selecionado aleatoreamente, foi utilizado como controle, recebendo a aplicação de solução placebo. Cada dente foi isolado com rolos de algodão depois de receber profilaxia com pedra-pomes em água. Os produtos foram aplicados cobrindo toda a superfície por 30 segundos antes da remoção do isolamento. Foram realizadas coletas do biofilme oclusal imediatamente antes da aplicação dos produtos, e 7, 30 e 90 dias após. Os resultados analisados através do teste de ANOVA mostraram não haver diferença estatística entre o número de S. mutans antes da aplicação dos produtos. Quando os tratamentos foram avaliados longitudinalmente, o teste de Friedman mostrou que apenas a clorexidina em gel aplicada 3 vezes apresentou redução estatisticamente significante do número de S. mutans comparada ao seu respectivo controle. Esta redução foi mais acentuada até o período de 30 dias. Aos 90 dias houve uma tendência, para todos os tratamentos, de retorno aos valores iniciais de S. mutans.
Concluiu-se que tanto o veículo quanto a freqüência de aplicação influenciaram a atividade antimicrobiana da clorexidina 1% sobre S. mutans do biofilme.
Pb162
Avaliação in vitro da influência do polimento superficial de resina acrílica na adesão e remoção de S. mutans
SUGA, S. S.*, GUEDES-PINTO, A. C., SIMIONATO, M. R. L.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: pssano@uol.com.br
No presente estudo foi realizada análise microbiológica in vitro da superfície interna de placas para arcadas superiores confeccionadas em resina acrílica autopolimerizante utilizadas em aparelhos ortodônticos. Procurou-se avaliar se o fator polimento (químico ou mecânico) estava associado à adesão e remoção de S. mutans. Foram examinados 48 aparelhos, divididos em 3 grupos, sendo que cada grupo foi subdividido em 2 subgrupos, referentes aos tipos distintos de polimento. O Grupo 1 foi utilizado como controle; no Grupo 2 foi realizada a higienização mecânica das placas com escova para prótese total (Denture BrushÒ, Kolynos) e no Grupo 3 realizou-se a higienização dos aparelhos através de 30 minutos de imersão em solução de perborato de sódio (Limpador Efervescente de Próteses e Aparelhos Ortodônticos, Farmácia Fórmula & Ação). Pelos resultados estatísticos, através da análise descritiva, verificou-se que o tipo de polimento realizado na face interna da resina acrílica não influencia a adesão de S. mutans. A análise inferencial realizada através de comparações entre os grupos avaliados, indica que houve redução na remoção do biofilme formado pela contaminação por S. mutans,sendo que a utilização do limpador químico foi mais eficiente que a limpeza mecânica através da escovação; todavia não houve diferenças entre os subgrupos, o que confirma que o tipo de polimento não interfere na adesão e remoção de S. mutans.
Com base nos resultados, concluímos que o tipo de polimento não influencia a adesão e remoção de S. mutans e a limpeza química é mais eficiente que a mecânica.
Pb163
Influência do tempo de aleitamento materno sobre a introdução de hábitos orais e ocorrência de maloclusões
TOMITA, L. M.*, CARRASCOZA, K. C., POSSOBON, R. F., MORAES, A. B. A.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lauratomita@yahoo.com.br
Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do tempo de aleitamento sobre a introdução de hábitos orais e a ocorrência de maloclusões, relacionando a idade de desmame à presença ou ausência de hábitos e à oclusão dentária. Participaram deste estudo todas as crianças com idade entre 3 e 5 anos que freqüentavam o Programa de Prevenção do Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae - FOP/UNICAMP) no ano de 2002. Foram consultados os prontuários clínicos das crianças (n = 155) para verificar o tempo de aleitamento materno. Em seguida as crianças foram examinadas individualmente por duas dentistas pertencentes à equipe do Cepae, sendo anotadas em ficha clínica a presença ou ausência de hábitos (sucção digital, chupeta e mamadeira), além das características das arcadas dentárias e as maloclusões presentes. Os resultados mostraram que na maioria das crianças o desmame ocorreu antes dos 6 meses de idade (39,4%) e que houve associação entre idade de desmame e sucção de chupeta (p < 0,05). O hábito mais freqüente foi o da mamadeira (67,7%), porém a chupeta foi o único hábito relacionado à ocorrência de maloclusões (mordida aberta e mordida cruzada).
Concluiu-se que, apesar da realização da orientação dos pais e da prevenção precoce nas crianças o índice de desmame precoce encontrado foi alto. Este fato reforça ainda mais a importância da conscientização dos pais e a importância do aleitamento materno na prevenção da introdução de hábitos bucais e da ocorrência de maloclusões.
Pb164
Influência de dois tipos de escovas dentais e do operador na remoção de biofilme em crianças
OLIVEIRA, L. B.*, ZARDETTO, C. G. D. C., ROCHA, R. O., WANDERLEY, M. T., RODRIGUES, C. R. M. D.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: lubutini@usp.br
Os objetivos deste estudo foram comparar a eficácia de duas escovas dentais: BitufoÒ (convencional) e DentrustÒ (escova de cabeça tripla) na remoção de biofilme em superfícies lisas e oclusais e verificar a influência do operador (mãe versus profissional). Participaram deste estudo, do tipo cruzado, 20 crianças de 4 anos, com dentição decídua completa e hígida. A quantidade de biofilme foi avaliada com o corante Plaque TestÒ (Vivadent), antes e após a escovação realizada independentemente pelo profissional ou pela mãe, durante um minuto para cada arco, com intervalo semanal. Utilizou-se os índices de Greene & Vermillion (1960) nas superfícies lisas e de Rodrigues et al. (1998) nas oclusais. Os dados foram submetidos à análise de variância. Independente da escova utilizada e do operador, houve diferença no índice de placa inicial e final, tanto nas superfícies lisas como oclusais (p < 0,0001). A escova convencional teve desempenho superior à escova de cabeça tripla, independente da superfície quando a escovação foi realizada pela mãe, e nas superfícies oclusais quando realizada pelo profissional (p < 0,0001). O profissional teve desempenho superior ao da mãe na remoção de placa (76% e 46%, respectivamente), p < 0,0001.
Conclui-se que houve eficácia na remoção de biofilme com as duas escovas, sendo que a convencional apresentou resultados superiores independente do operador. O profissional removeu maior quantidade de biofilme do que as responsáveis pelas crianças.
Pb165
Avaliação clínica de 12 meses de materiais resinosos utilizados como selantes de fossas e fissuras
MENEZES, J. V. N. B.*, RIOS, D., BIJELLA, M. F. B., SILVA, S. M. B., BIJELLA, M. F. T. B.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. E-mail: josevitor@ufpr.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento clínico (quanto à retenção), durante um período de 12 meses, de dois agentes adesivos (OptibondÒ Kerr e Single BondÒ - 3M) e um selante resinoso (DeltonÒ - Dentsply), quando utilizados como selantes de fossas e fissuras em molares permanentes semi-irrompidos. Para esta finalidade foram selecionados 43 pacientes, de ambos os gêneros, na faixa etária de 6 a 9 anos, residentes em Bauru - SP. Em uma mesma criança foram aplicados todos os materiais experimentais de maneira alternada e seqüencial. Todos os procedimentos clínicos foram realizados por um único dentista para padronização da técnica, a fim de minimizar variações. A avaliação foi realizada clinicamente, com auxílio de sonda exploradora, espelho bucal e seringa tríplice em 3 momentos; após a aplicação, aos 6 e aos 12 meses, por 3 avaliadores previamente calibrados. O teste de kappa não mostrou diferenças significantes intra- e extra-examinadores. Os selantes foram analisados, em cada uma das três subdivisões da superfície oclusal: terços mesial, central e distal, através de escores (RT = retenção total; RP = retenção parcial e PT = perda total). Os valores obtidos foram analisados estatisticamente através do teste de Friedman, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (p < 0,05).
Os resultados demonstraram que o DeltonÒ (Dentsply) foi o material com melhor retenção, não havendo diferença estatisticamente significante entre os demais. Pode-se comprovar também que não houve diferença estatística entre os diferentes dentes ou entre as arcadas.
Pb166
Qual o nível de conhecimento dos profissionais da área de Saúde e o que informam sobre saúde bucal às gestantes?
FERREIRA, F. T. S. C.*, VIANNA, R. B. C., CARVALHO, V. C. Q.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: fatimasaads@hotmail.com
O propósito deste trabalho foi avaliar o nível de conhecimento, as práticas aplicadas e o tipo de informações sobre saúde bucal das gestantes e dos bebês que são passadas às mesmas pelos profissionais da área de Saúde no atendimento clínico no período pré-natal. A amostra totalizou 170 profissionais que trabalham em hospitais municipal, estadual e federal na cidade do Rio de Janeiro. Dos pesquisados, 106 (62,35%) eram médicos, 119 (70%) formados em universidades públicas, 99 (58%) não haviam feito curso de pós-graduação e apenas 42 (25%) atendiam especificamente gestantes. Dos profissionais, 163 (96%) tiveram acesso a informações sobre saúde bucal. Quando se auto-avaliaram, 111 (68,09%) acharam seus conhecimentos regulares. A cárie foi tida como doença por 84 (51,54%) deles e para 95 (58,28%) não foi considerada transmissível. 95 (58,28%) já haviam recebido informações sobre doença periodontal. 134 (82,20%) não costumam dar orientações sobre higiene bucal e 129 (75,89%) não passam informações para suas pacientes sobre saúde bucal. Porém, 148 (87%) consideram importante informá-las e orientá-las sobre saúde bucal, tanto delas quanto dos futuros bebês e 157 (92,35%), mostraram grande interesse em receber esclarecimentos, isto é, maiores informações sobre saúde bucal. Este trabalho recebeu a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do NESC da UFRJ.
Pode-se concluir que a maior parte dos profissionais da área de Saúde pesquisados que lidam diretamente com gestantes, não dispõe de conhecimentos adequados sobre saúde bucal e necessitam de maiores informações a respeito do tema.
Pb167
Banco de Dentes da FOUSP: levantamento comparativo de doações de dentes decíduos, no período de 2002 a 2003
NASSIF, A. C. S.*, BARRETO, P. A., IMPARATO, J. C. P.
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: acnassif@usp.br
Diante da indispensabilidade do registro adequado da origem e destino de dentes humanos utilizados para pesquisa, o Banco de Dentes Humanos da FOUSP (BDH-FOUSP), em parceria com o Comitê de Ética em Pesquisa, tem como atividade principal fornecer dentes a pesquisadores. É objetivo deste trabalho realizar um levantamento comparativo da situação de distribuição dos grupos e subgrupos de dentes decíduos, no período entre 2002 e 2003. Os dentes do BDH-FOUSP foram divididos em grupos de incisivos, caninos e molares, classificados e quantificados, em subgrupos, segundo critérios qualitativos de higidez, presença de cárie, restauração de amálgama ou outros materiais. Os dados obtidos foram comparados com os do ano anterior e para verificação do índice de movimentação dos dentes realizou-se a diferença entre entradas e saídas de dentes (saldo) por grupos e subgrupos. Considerou-se saldo positivo quando a entrada de dentes superou a saída e saldo negativo quando o número de dentes solicitados sobrepôs-se ao de entrada. Os resultados apontam uma tendência de equilíbrio das doações, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, em todos os grupos e subgrupos de dentes. Quanto aos saldos totais dos grupos de incisivos, caninos e molares obteve-se saldo negativo de caninos (–192) e saldo positivo de incisivos (+250) e molares (+730). Dentre os subgrupos de incisivos e molares observou-se que 85,6% dos incisivos eram hígidos (saldo = +214) e 93,01% dos molares eram restaurados com amálgama (saldo = +679).
Conclui-se ser de grande importância o incremento de doações de caninos e molares hígidos e que haja, controle das doações de acordo com os saldos de cada um dos grupos e subgrupos de dentes para o estabelecimento de uma distribuição racional de dentes a pesquisadores.
Pb168
Avaliação in vitro da influência do número de ciclos térmicos na microinfiltração de dentes decíduos restaurados e hígidos
GONÇALVES, I. M. F.*, IMPARATO, J. C. P.
DPRO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. E-mail: ilda.mfg@brturbo.com.br
Avaliou-se in vitro a influência do número de ciclos térmicos na microinfiltração marginal de restaurações de classe V de resina composta em dentes decíduos e a microinfiltração de corante através dos tecidos duros de dentes decíduos hígidos. Foram utilizados 100 incisivos superiores decíduos, obtidos do Banco de Dentes da FOUSP . Nas superfícies vestibulares de 50 dentes foram preparadas cavidades classe V padronizadas, as quais foram restauradas com Single Bond/Z250(3M). Os demais dentes (n = 50) não foram restaurados. As amostras restauradas e hígidas foram divididas em cinco grupos (n = 10), de acordo com o tratamento térmico: sem ciclagem térmica e com 100; 500; 1.000 e 1.500 ciclos às temperaturas de 5 e 55 graus Celsius, com 60 segundos de imersão em cada banho. Em seguida, foram imersas em solução de azul de metileno a 1% por 24 horas à temperatura de 37graus Celsius . Realizou-se a lavagem das amostras em água corrente e o seccionamento para avaliação. A penetração do corante na interface dente/restauração ou através da superfície vestibular dos dentes hígidos foi verificada por um examinador calibrado, com o auxílio de um microscópio acoplado a um microcomputador, utilizando-se o software Duracom III possibilitando a obtenção de medidas lineares em milímetros para a microinfiltração. Os resultados foram submetidos aos testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (p < 0,05).
O número de cilos térmicos não influenciou na microinfiltração dos dentes restaurados; os dentes hígidos exibiram aumento da microinfiltração com 1.000 e 1.500 ciclos térmicos. 
Pb169
Pacientes especiais: avaliação da contaminação microbiana e de métodos de desinfecção de escovas dentais
BARBOSA, B. M. C.*, NELSON FILHO, P., FREITAS, A. C., ITO, I. Y.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: bmedina@terra.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a contaminação microbiana de escovas dentais de 39 pacientes especiais e a eficácia da desinfecção dessas escovas por dois agentes antimicrobianos. Os procedimentos clínicos foram divididos em três etapas, com intervalos de 96 horas. Nas três etapas, os pacientes especiais efetuaram a escovação durante 1 minuto, com dentifrício Sorriso e enxaguaram as escovas com água. Nas etapas I, II e III, após a escovação, as escovas foram borrifadas com spray de água de torneira esterilizada, gluconato de clorexidina a 0,12% (Periogard - Colgate) e cloreto de cetilpiridínio a 0,05% (anti-séptico bucal Reach - Johnson & Johnson), respectivamente. As escovas foram submetidas à cultura microbiana, empregando-se o meio CaSa B. A análise estatística dos resultados foi feita através dos testes de Friedman, Dunn, Cochran e teste dos sinais. Na etapa I (água de torneira esterilizada), havia presença de estreptococos do grupo mutans em 76,9% das escovas. Na etapa II (gluconato de clorexidina a 0,12%) não se observou colonização por estreptococos do grupo mutans. Na etapa III (cloreto de cetilpiridínio a 0,05%), 10,2% das escovas estavam contaminadas por estreptococos do grupo mutans.
Pôde-se concluir que para reduzir a contaminação das escovas dentais por estreptococos do grupo mutans, a solução à base de gluconato de clorexidina a 0,12% e a solução à base de cloreto de cetilpiridínio a 0,05%, podem ser indicadas. A solução à base de gluconato de clorexidina a 0,12% apresentou eficácia estatisticamente superior para tornar as escovas isentas de microrganismos.
Pb170
Influência dos hábitos de escovação com dentifrícios fluoretados na severidade da fluorose dentária
MARTINS, C. C.*, PINHEIRO, N. R., PAIVA, S. M.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: carolcm@globo.com
A utilização de dentifrícios fluoretados exerce forte influência no aumento da prevalência de fluorose dentária. O objetivo foi avaliar hábitos de escovação com dentifrícios fluoretados e sua influência sobre os diferentes graus de fluorose. Foi realizado um exame clínico em 429 crianças, de 6 a 12 anos da Escola Municipal Levindo Lopes, Belo Horizonte - MG (0,74 ppmF). Centro e trinta e quatro crianças apresentaram fluorose dentária em graus variando de questionável a moderado (Dean & Arnold, 1943). Os pais responderam um questionário, abordando fatores relacionados ao hábito de escovação dos filhos, na idade de 0 a 3 anos. Para as análises estatísticas foi utilizado o programa SPSS 9.0.0 e teste exato de Fisher (p £ 0,05). Esta pesquisa foi aprovada pelo COEP/UFMG (nº ETIC 119/00). A escovação com dentifrícios fluoretados teve início até os 3 anos de idade (76,1%), com uma freqüência de 2 vezes ao dia (43,4%). A maioria das crianças usava escova de tamanho de pequeno (72,5%) e quantidade de dentifrício equivalente à metade da extensão das cerdas da escova (64,1%). A maioria dos pais relatou serem eles próprios os responsáveis pela escovação da criança (70,9%) e colocação do dentifrício na escova (82,0%); entretanto estes fatores não mostram significância quando relacionados com os diferentes graus de fluorose (p > 0,05).
Os aspectos avaliados da escovação com dentifrícios fluoretados não exerceram influência sobre o grau de fluorose observado. Deve-se considerar que a maioria das crianças da amostra apresentava graus brandos de fluorose dentária. (Apoio: PIBIC/CNPq.)
Pb171
Lesões bucais em crianças infectadas pelo HIV na era da terapia anti-retroviral combinada: estudo retrospectivo de 5 anos
SOARES, L. F.*, SOUZA, I. P. R., OLIVEIRA, R. H. S., RIBEIRO, L. P., BARREIRA, A. K.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: liviafsoares@hotmail.com
O objetivo principal do presente estudo foi descrever a freqüência de manifestações bucais e níveis dos principais marcadores laboratoriais (contagem de células CD4+ e carga viral) em um grupo de crianças e adolescentes infectados pelo HIV em dois momentos distintos quanto ao tempo de uso de terapia anti-retroviral combinada. Além disso de forma exploratória, tais variáveis foram relacionadas com o nível de imunossupressão e carga viral e com a mudança do tipo de terapia anti-retroviral combinada. Em 2001/2002, 57 crianças e adolescentes infectados pelo HIV foram examinados, sendo seus dados retrospectivos (1997-2000) pesquisados em prontuário. Todos os pacientes faziam uso de terapia anti-retroviral combinada há pelo menos 5 anos. A freqüência de manifestações bucais diminuiu de 49,1% no início do estudo para 28,1% no final (p < 0,05, teste qui-quadrado de McNemar). A média do percentual de células CD4+ aumentou de 18,5 para 20,4, enquanto a média de carga viral diminuiu de 4,5 para 4,2. A freqüência de manifestações bucais e candidíase esteve relacionada com a presença de imunossupressão grave e carga viral elevada (p < 0,05, teste exato de Fisher). Os pacientes que mudaram de terapia combinada durante o período do estudo apresentaram maior freqüência de manifestações bucais, sugerindo forte associação entre esta freqüência e estado de saúde geral.
Considera-se que a utilização da terapia anti-retroviral combinada contribuiu para a diminuição da freqüência de manifestações bucais na amostra.
Pb172
Estudo clínico-epidemiológico sobre a etiologia e prevalência de candidíase oral em bebês
YARED, F. N. F. G.*, CUNHA, E. A., OLIVEIRA, M. P.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. E-mail: fyared@amazon.com.br
A candidíase oral se constitui na infecção de orígem micótica mais freqüente na cavidade bucal de lactentes, nos primeiros meses de vida. Sua etiologia está relacionada ao fungo do gênero Candida, principalmente da espécie albicans. Os objetivos do estudo foram: determinar a prevalência de candidíase oral nos bebês da pesquisa; verificar a faixa etária mais prevalente; observar a influência da prematuridade, do tipo de parto e permanência no berçário ou UTI neonatal. A casuística constou de 730 bebês, de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 300 dias. As informações foram obtidas através de levantamento transversal, em entrevista direta com as mães e exame clínico bucal dos bebês, pelo método de visualização. O diagnóstico foi feito pela identificação das características clínicas das lesões. O tratamento estatístico dos dados constou de testes de significância. Os resultados foram: prevalência elevada de candidíase oral entre as crianças da casuística (12,19%); o período neonatal foi o mais prevalente (48,39% - meninos e 47,83% - meninas); recém-nascidos prematuros foram mais acometidos (11,29% - meninos e 3,23% - meninas); entre as crianças que apresentaram candidíase oral e permaneceram no berçário, as prematuras foram mais acometidas (86,96%) principalmente as que nasceram de parto normal (17,65%). 
Os resultados permitiram concluir que a elevada prevalência de candidíase oral, principalmente em bebês prematuros, é devido à fatores inerentes ao ambiente hospitalar associados à presença de candidíase vaginal, no último trimestre de gravidez. 
Pb173
Prevalência de cárie, fratura dentária e maloclusão em crianças de 0 a 36 meses de idade de creches de Joinville, SC
SCHEIN, P. A. L., ALMEIDA, I. C. S., SCHEIN, M. T.*
Odontologia - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE. E-mail: mpschein@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de cárie, fratura dentária e maloclusão em 357 crianças de 0 a 36 meses de idade, de ambos os sexos, de creches municipais da cidade de Joinville - SC. Para avaliar a condição dental utilizou-se o índice ceo baseado no que preconiza a OMS, porém modificado pelo acréscimo do registro da lesão de mancha branca ativa. A avaliação da fratura dentária foi feito procurando-se determinar o tipo de traumatismo segundo a classificação de Garcia-Godoy (1981) quanto a existência de fratura de esmalte; fratura de esmalte e dentina; fratura de esmalte, dentina e polpa. A maloclusão foi avaliada segundo preconizado por Proffit e Fields (1993) e considerou-se a existência de mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior, e apinhamento dentário. A prevalência de cárie foi de 59,6% quando foi considerada lesão de mancha branca e 9,8% quando apenas lesões cavitadas foram consideradas, havendo diferença estatisticamente significante (p < 0,05). O índices ceo-d e ceo-s foram de 2,5 e 2,8, respectivamente, quando todos os estágios da lesão estavam presentes. A prevalência de fratura dentária foi de 9,8% nas crianças de 0 a 36 meses, a fratura de esmalte foi o tipo de fratura mais observada. A prevalência de maloclusão foi de 49,5% e a mordida aberta anterior foi a mais prevalente, 38,6%.
Concluiu-se que há necessidade de políticas de saúde com ações educativas e preventivas comprometidas em estabelecer hábitos saudáveis desde o nascimento da criança.
Pb174
Efeito da terapia miofuncional sobre a atividade do músculo orbicular da boca superior em portadores de hábitos de sucção
DEGAN, V. V.*, RONTANI, R. M. P., BÉRZIN, F., GONÇALVES, S. J.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: vvdegan@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade do músculo orbicular da boca superior (MOB) após terapia miofuncional em crianças portadoras de hábitos de sucção. A amostra era composta por 2 grupos (n = 10) de crianças com 48 a 56 meses de idade, portadores de mordida aberta anterior e hábitos de sucção de chupeta e/ou mamadeira, denominados de acordo com o tratamento em grupos: REM (remoção de hábitos de sucção) e TMF (remoção de hábitos de sucção e terapia miofuncional). Para análise do MOB realizou-se eletromiografia de superfície, utilizando-se eletrodos passivos. Foram realizadas 3 coletas: pré-tratamento (T1), 60 (T2) e 180 (T3) dias após a finalização do tratamento. Cada coleta constou de 3 tomadas de 5 segundos em situação de repouso (R), sucção de água (A), iogurte (I) e creme de chocolate (C). Os dados foram submetidos ao teste ANOVA e Tukey (p < 0,05). Nas situações de R e A houve diferença entre os métodos de tratamento empregados, sendo que os valores médios de RMS foram significativamente menores para TMF. Porém, para I e C não houve diferença entre os grupos tratados com TMF e REM, tampouco se observou interação entre os fatores tempo e tratamento para todas as situações analisadas. Nas situações A, I e C houve diminuição significativa dos valores de RMS em função do tempo de estudo.
A terapia miofuncional (TMF) teve ação positiva sobre a atividade do MOB nas situações de menor esforço (R e A), verificado através da diminuição dos valores de RMS, observando-se ainda influência do tempo de estudo nas situações A, I e C.
Pb175
Perfil de colonização da cavidade bucal de crianças por Streptococcus mutans e por Streptococcus sobrinus
KLEIN, M. I.*, FLÓRIO, F. M., HÖFLING, J. F., PEREIRA, A. C., GONÇALVES, R. B.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: m7klein@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de colonização da cavidade bucal de crianças por S. mutans e por S. sobrinus, incluindo a ocorrência de transmissão vertical de mãe para filho, a diversidade e a estabilidade de genótipos, a partir do momento da colonização inicial por estas espécies. Os voluntários foram 16 pares mãe-filho, onde as crianças com 6 meses de idade (± 2) foram acompanhadas por 20 meses. Amostras de saliva, dorso da língua, rodete gengival e placa bacteriana foram coletadas bimestralmente. Amostras de saliva das mães foram coletadas em uma única ocasião. As amostras foram cultivadas sob condições de microaerofilia em meio de cultura MSB. Os isolados identificados por PCR como S. mutans (n = 968) e S. sobrinus (n = 111) foram analisados pela técnica de AP-PCR. No momento da aquisição, as crianças albergavam de 1 a 4 genótipos distintos de S. mutans e apenas 1 genótipo de S. sobrinus. Embora a prevalência e a diversidade genotípica de S. mutans tenham sido maiores do que as de S. sobrinus, a taxa de transmissão vertical foi similar para ambas as espécies, ocorrendo em 81,25% e 83,33% dos pares avaliados, respectivamente. Na avaliação longitudinal observou-se um aumento do número de genótipos em ambas as espécies, sendo que alguns genótipos permaneceram estáveis e outros foram adquiridos e/ou perdidos.
Os resultados sugerem que os genótipos de S. mutans e de S. sobrinus, adquiridos da mãe ou de outra fonte, podem ter tanto estabilidade efetiva como transitória, refletindo o processo de desenvolvimento da microbiota bucal nas crianças. (Apoio: CAPES; FAPESP.)
Pb176
Relação entre experiência odontológica na infância e ansiedade odontológica na adolescência
RAMOS-JORGE, M. L.*, CARDOSO, M., BOSCO, V. L., ROCHA, M. J. C.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: mlrjorge@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi relacionar a experiência odontológica na infância com a presença de ansiedade odontológica na adolescência. A ansiedade de 69 adolescentes (12-17 anos) foi avaliada pelo Dental Anxiety Scale (DAS). Todos os participantes eram oriundos da Clínica de Odontopediatria da UFSC. Através dos prontuários foram coletados os números de tratamentos invasivos e não-invasivos (com e sem anestesia local, respectivamente). Dados como a experiência de dor de dente relacionada ao tratamento odontológico também foram coletados (questionário). Para a realização da pesquisa os responsáveis assinaram o termo de consentimento. Os dados foram analisados através do teste qui-quadrado (p < 0,05). Verificou-se que 36% dos participantes apresentavam ansiedade diante do tratamento odontológico, dos quais 68% iniciaram o tratamento odontopediátrico após os seis anos de idade e 56% sentiram dor durante o tratamento (p > 0,05). Dentre os não-ansiosos, 68,2% tiveram a maioria das consultas do tipo invasiva e 75% destes fizeram consultas de manutenção da saúde bucal (p > 0,05). A relação entre o número total de consultas odontológicas na infância e a ansiedade na adolescência foi estatisticamente significativa (p = 0,000), ou seja, a maioria dos participantes ansiosos submeteu-se a um menor número de consultas.
O tratamento odontológico na infância, não causa ansiedade odontológica na adolescência. Pelo contrário, crianças que tiveram maior contato com o profissional e com o ambiente odontológico apresentaram-se, em sua maioria, não-ansiosas durante a adolescência.
Pb177
Hidrato de cloral associado ou não à hidroxizina na sedação em Odontopediatria: ensaio clínico randomizado
COSTA, L. R. R. S.*, COSTA, P. S. S., LIMA, A. R. A.
Prevenção e Reabilitação Oral - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. E-mail: plcosta@terra.com.br
A associação hidrato de cloral/hidroxizina como pré-medicação ou combinação única na sedação de crianças para tratamento odontológico é freqüentemente utilizada. Conduziu-se ensaio clínico cruzado e duplo-cego para avaliar a efetividade dessa combinação comparada a um placebo. Trinta e cinco sessões foram realizadas em 12 crianças ASA I de 24 a 59 meses. Em cada atendimento os pacientes receberam aleatoriamente o medicamento conforme os grupos P - placebo, CH - hidrato de cloral (75 mg/kg); CHH  -  hidrato de cloral (50 mg/kg) com hidroxizina (2,0 mg/kg). Os sinais vitais (pressão arterial, freqüência respiratória, pulso e saturação de oxigênio) e os parâmetros comportamentais (consciência, choro, movimento, comportamento geral) foram avaliados a cada 15 minutos. As comparações entre grupos e entre momentos de atendimento num mesmo grupo foram estabelecidas estatisticamente através dos testes Friedman e Wilcoxon. Exceto a freqüência respiratória, P, CH e CHH não diferiram quanto aos sinais vitais, os quais se mantiveram dentro de valores aceitáveis. Aos 15 minutos de sessão, a taxa respiratória foi significativamente maior em P. A freqüência cardíaca aumentou em P com o transcorrer da sessão. CH e CHH estiveram associados a menos consciência nos primeiros 30 minutos de tratamento. O comportamento geral foi melhor em CH e CHH. CH foi efetivo em 62,5% dos casos, CHH em 61,5% e P em 11,1%.
Concluiu-se que o hidrato de cloral foi efetivo e seguro, e sua associação à hidroxizina não repercutiu em vantagens adicionais na sedação odontopediátrica. (Agradecimento: FUNAPE e CNPq.)
Pb178
Influência da época de colonização por estreptococos grupo mutans na incidência de cárie dentária em crianças
FLÓRIO, F. M.*, KLEIN, M. I., GONÇALVES, R. B., PEREIRA, A. C.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: flaviaflorio@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi detectar e monitorar a colonização por estreptococos grupo mutans (EGM) em crianças (6 meses ± 2) e verificar sua relação com a incidência de cárie. Exames clínicos e microbiológicos foram realizados bimestralmente por um examinador calibrado durante 24 meses em 29 crianças, inicialmente edêntulas, matriculadas em creches de Piracicaba - SP. Amostras coletadas (saliva, placa e superfícies mucosas) foram cultivadas sob condições de microaerofilia em meio de cultura MSB. Cepas com morfologia típica foram contadas, sendo isoladas – por colheita e por criança – até 30 colônias, posteriormente submetidas à técnica de PCR, para confirmação molecular da identidade de S. mutans e S. sobrinus. A primeira cultura positiva para EGM ocorreu aos 15,4 meses de vida (dp ± 5,6). Em 44,8% das crianças, esta foi considerada uma colonização transitória, com 30,8% das crianças possuindo até 8 dentes erupcionados. A colonização persistente foi verificada em 72,4% da amostra, aos 17,7 meses (dp ± 5,5), período anterior ao momento crítico estabelecido na literatura para a implantação de EGM (p < 0,0001), tendo sido verificada uma correlação positiva entre a idade de colonização e o número de dentes irrompidos (p = 0,0009). Após 24 meses, a prevalência de cárie foi considerada baixa (ceo = 0,28), caracterizada pela ausência de lesões cavitadas e por 83% das crianças livres de cárie.
Conclui-se que embora considerada importante a precocidade da aquisição de EGM não foi determinante na incidência de lesões de cárie nas crianças (Apoio: FAPESP - 99/12819-5; 00/08350-0.)
Pb179
Conhecimento dos pais sobre o diagnóstico de cárie precoce infantil
PAIM, S.*, TEIXEIRA, A. C. O. C., SANTOS, M. C. C., SCAVUZZI, A. I. F.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. E-mail: susipaim@ig.com.br
Esta pesquisa avaliou o nível de conhecimento dos pais sobre o diagnóstico de cárie precoce, analisando 120 pares pais/bebês de 11-24 meses de idade atendidos nos centros de saúde de Feira de Santana/BA. Os bebês deveriam apresentar os incisivos superiores irrupcionados e não deveriam ter história de experiência odontológica. Dividiram-se os pares igualmente em dois grupos - experimental (G1) e controle (G2), para os quais métodos de informações sobre saúde bucal (folders, vídeo-tape, palestra) foram aplicados antes (G1) e depois (G2) do exame clínico realizado pelos pais. Posteriormente, um único examinador reexaminou os bebês. Na avaliação clínica, as presenças de placa dental visível (PDV), lesão de mancha branca (MB) e cavidade de cárie foram analisadas somente nos incisivos superiores decíduos. A análise estatística foi feita mediante distribuição de freqüências, obtenção de médias e desvio padrão. Além disso, utilizou-se o teste estatístico kappa para verificar a concordância entre os exames clínicos realizados pelos responsáveis e examinador, em ambos os grupos. As prevalências (G1 + G2) de MB foi 12,5%, 17% para LC (cavidade + MB) e 48,3% para PDV. Encontrou-se para MB, uma concordância boa para G1 (k= 0,772) e para G2 uma concordância pobre (k = 0,229), o mesmo ocorrendo para LC em G1 (k = 0,690) e G2 (k = 0,181), respectivamente.
De acordo com os resultados, pôde-se concluir que métodos de orientação precoce deveriam ser utilizados, uma vez que, quando devidamente informados, os pais demonstraram condições de realizar o diagnóstico precoce de cárie nessa faixa etária.
Pb180
Defeitos de desenvolvimento de esmalte em incisivos permanentes de escolares (rede pública - cidade de Camboriú-SC)
BOGO, R., FRAIZ, F. C., GUGISCH, R. C.*
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. E-mail: renatogugisch@uol.com.br
Foram estudados os defeitos de desenvolvimento do esmalte (DDE) em incisivos de escolares (5ª e 8ª série) de 3 escolas municipais. Obteve-se o termo de consentimento informado de 229 pais, sendo que 6 crianças foram excluídas por uso de aparatologia fixa, resultando em 223 crianças. A idade média foi de 144,7 (± 15,1).meses. Foram examinados os incisivos, através do método fotográfico, utilizando o índice DDE modificado, proposto pela F.D.I. Tendo sido excluídos aqueles que não apresentavam foco, estavam mal posicionados ou ausentes clinicamente, desta forma totalizou-se 1.728 dentes. Os resultados indicaram que pelo menos um dente com distúrbio de desenvolvimento do esmalte foi visto em 34,1% das crianças e do total de dentes examinados 10,3% apresentavam alguma alteração; sendo que o DDE mais prevalente foi opacidade difusa linear em 3,7% dentes, seguido de opacidade demarcada branca em 3% dentes e opacidade difusa irregular em 2,8% dentes, as demais alterações não ultrapassaram 0,5%. Não houve diferenças estatisticamente significantes entre a prevalência de DDE em função do gênero (p = 0,728). A presença de DDE ocorreu em 15,5% e 10,1% dos incisivos superiores e inferiores respectivamente (estatisticamente significante, p = 0,001). O mesmo não ocorreu quando analisou-se os lados direito e esquerdo (p = 0,825) ou quando foram comparados dentes homólogos.
Pode-se concluir que a prevalência de DDE, neste estudo, foi alta, assim é importante que o cirurgião-dentista seja capaz de estabelecer seu diagnóstico e identificar os possíveis fatores etiológicos envolvidos.
Pb181
Paciente com necessidade especial: uma realidade a ser compreendida
BUSATO, C. A.*, BOSCO, V. L., PEREIMA, M. J. L.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: caiabusato@ibest.com.br
As queimaduras, além de danos imediatos causam seqüelas físicas e psicológicas no paciente e sua família. Objetivou-se verificar as causa das queimaduras, idade mais atingida, a utilização de malha compressiva; verificar hábitos e dificuldades em relação à higiene bucal, através de questionários aplicados aos responsáveis pela criança durante a consulta ambulatorial no Hospital Infantil Joana de Gusmão - Florianópolis - SC. Em relação ao sexo 63,3% das crianças eram meninos, 60% das crianças tinham idade inferior a 36 meses; o escaldamento causou 60% das queimaduras, a face foi atingida em 46,6% dos casos; 80% das crianças apresentaram alguma dificuldade em realizar atividades após o trauma; em relação à higiene bucal 60% receberam orientações enquanto internadas, a higiene bucal era realizada pelos pais em 76,7% dos casos; e, 82,8% das mães relataram dificuldade em realizar a higiene bucal. Dessas 9,1% devido à dificuldade em abrir a boca, 40,9% porque sentia dor e 40,9 % porque estava impaciente; 36,67% crianças utilizaram malha compressiva e dessas 54,54% a utilizavam na face.
Concluiu-se que a queimadura não causa alterações dentárias, mas pode deixar seqüelas que dificultam ou impedem a realização da higiene bucal e do tratamento odontológico; o odontopediatra deve compreender e adequar as orientações e o tratamento considerando suas deficiências motoras e psicológicas.
Pb182
Avaliação do desgaste de diferentes métodos de profilaxia sobre o esmalte dental hígido e com lesões de mancha branca
HONÓRIO, H. M.*, RIOS, D., MACHADO, M. A. A. M., ABDO, R. C. C.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: heitormh@bol.com.br
Este estudo avaliou in vitro o desgaste de dois métodos de profilaxia (jato de bicarbonato de sódio -  Profident e escova de Robinson com pasta de pedra-pomes) sobre o esmalte bovino hígido e com lesões artificiais de cárie. Foram utilizados 60 fragmentos de esmalte (4 mm x 4 mm), divididos em 4 grupos: GI: 15 blocos hígidos tratados com escova de Robinson e pedra-pomes, GII: 15 blocos hígidos tratados com Profident, GIII: 15 blocos desmineralizados tratados com escova de Robinson e pedra-pomes e GIV: 15 blocos de desmineralizados tratados com Profident. Nos fragmentos dos grupos III e IV foram simuladas lesões artificiais de cárie através da imersão em solução de ácido acético 0,05 M, 50% saturada com pó de esmalte bovino, a 37ºC por 16 h. Para confirmação da perda mineral, foram realizados ensaios de microdureza em 15 blocos extras, observando-se uma média de dureza inicial de 394 KHN e final, após a desmineralização, de 241 KHN. Os espécimes foram submetidos aos tratamentos profiláticos durante 10 segundos. Foram feitas análises quantitativas e qualitativas do desgaste, sendo para a primeira utilizada a perfilometria através do rugosímetro e para a segunda a microscopia eletrônica de varredura. Encontraram-se os seguintes resultados de desgaste: 0,91 mm - GI; 0,42 mm - GII; 1,6 mm - GIII e 0,94 mm - GIV. Através do teste ANOVA a dois critérios (p < 0,05) detectou-se diferença significativa entre todos os grupos.
O estudo indicou que o esmalte desmineralizado desgastou mais do que o esmalte hígido e a escova de Robinson foi responsável por um maior desgaste quando comparada ao Profident.
Pb183
Efeito dos chás de camomila, erva cidreira e erva doce sobre o metabolismo da placa dentária humana – estudo in vitro
CAVAZZOLA, A. S.*, PRESTES, M. P., LIMA, J. E. O., SILVA, S. M. B., TARZIA, O.
Odontopediatria, Ortodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: acavazzola@ig.com.br
O objetivo deste trabalho foi analisar in vitro o efeito exercido pelos chás de camomila, erva doce e erva cidreira em relação ao metabolismo da placa dentária humana (fermentação e síntese de polissacarídeos extracelulares). Placa dentária foi coletada de crianças e adolescentes, formando assim um “pool” de placa que foi tratado em laboratório e submetido a processos bioquímicos. Para a fermentação os grupos testados foram divididos em grupo endógeno, controle (glicose 2,5%), teste (chá acrescido de glicose) e teste (A) (chá); para a síntese de polissacarídeos extracelulares os grupos testados eram grupo controle (sacarose) e o grupo teste (chá). Aos resultados obtidos foi aplicado o teste de análise de variância (ANOVA) a um e dois critérios, com nível de significância de 5%, havendo significância o teste de Tukey-Kramer era empregado para comparação entre os diferentes tipos de substrato. Quanto à fermentação, o chá de camomila acrescido de glicose mostrou-se mais prejudicial que os outros chás testados, sendo a diferença entre eles estatisticamente significante (p < 0,05). Com relação à síntese de polissacarídeos extracelulares, esta foi maior para todos os chás testados quando comparados com o grupo controle (sacarose), sendo o chá de erva cidreira o único com significância estatística (p = 0,009).
Conclui-se que in vitro nenhum dos chás utilizados inibiu a fermentação ou a síntese de polissacarídeos extracelulares da placa dentária humana.
Pb184
Avaliação da prevalência de cárie e trauma em crianças atendidas no serviço de urgência Odontológica da USP, Bauru
SAKAI, V. T.*, MAGALHÃES, A. C., PESSAN, J. P., SILVA, S. M. B., MACHADO, M. A. A. M.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: vivienodonto@yahoo.com
Avaliaram-se prontuários de crianças de 0 a 15 anos de idade atendidas no Serviço de Urgência Odontológica (SUO) da Faculdade de Odontologia de Bauru, nos anos de 2001 e 2002, a fim de se determinar a prevalência de cárie e trauma e o tratamento realizado. Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística descritiva. Do total de pacientes atendidos pelo SUO (6.020), 1.166 (19,37%) foram crianças com média de idade de 9,24 anos; destas, 51,20% apresentaram cárie, 17,06% trauma e 31,74% outras doenças (problemas na irrupção ou rizólise, lesões ósseas ou em tecido mole, entre outras). Nas faixas etárias estudadas (G1: 0-3 anos, G2: 4-6 anos, G3: 7-12 anos e G4: 13-15 anos), cárie teve prevalência de 49,45%, 55,34%, 45,63% e 57,14% e trauma, 34,42%, 16,18%, 18,12% e 10,04% para G1, G2, G3 e G4, respectivamente. Verificou-se ainda que, das crianças com cárie, 105 (17,65%) apresentaram abscesso, enquanto que 490 (82,35%) não. Em relação ao trauma, o tipo mais freqüente foi fratura coronária (56,34%) seguida pela luxação (23,68%). Os principais tratamentos realizados foram: escavação e restauração provisória (39,39%) para cárie sem abscesso; abertura coronária e curativo (40,95%) diante de cárie com abscesso; restauração provisória (33,33%) nos casos de fratura coronária e orientação (24,44%) nos casos de luxação.
Por fim, esta avaliação permitiu concluir que há uma tendência de aumento na prevalência de cárie e diminuição na prevalência de trauma com a idade e que os tratamentos oferecidos por este serviço estão de acordo com os preconizados pela literatura científica.
Pb185
Fatores relacionados à experiência de crianças com deficiência mental quanto ao uso de métodos de contenção
RIBEIRO JÚNIOR, H. C.*, OLIVEIRA, A. C. B., FERREIRA, C. M., PAIVA, S. M., PORDEUS, I. A.
Odontopediatria/Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: humbertodecamposjr@yahoo.com.br
Este estudo verificou os fatores relacionados à experiência dos portadores de deficiência mental, quanto ao uso de técnicas de contenção durante procedimentos médicos ou odontológicos. Participaram 209 pais de crianças com deficiência mental e idade inferior a 15 anos, de duas instituições brasileiras. Após aprovação do COEP-UFMG e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, cada participante respondeu a uma entrevista. Através do programa Epi Info, foi realizado o teste do c2. A maioria das crianças (69%) possuía experiência com a contenção física, 41% dos institucionalizados já foram submetidos à sedação e 31% à anestesia geral, sendo estas diferenças estatisticamente significativas. A maior parte dos institucionalizados possuía experiência com contenção física, sedação e anestesia geral apenas em procedimentos médicos. A técnica menos utilizada nas crianças, para atendimentos odontológicos, foi a sedação. Não houve relação estatisticamente significativa entre o uso das técnicas e as variáveis: idade, gênero e nível econômico da criança. A contenção física foi a técnica de uso mais comum em crianças com deficiência mental, durante procedimentos médicos ou odontológicos. A idade, o gênero e a classe econômica não influenciaram na experiência dos institucionalizados, com as técnicas de contenção.
Portanto, vários fatores podem estar associados à utilização das técnicas de contenção em crianças portadoras de deficiência mental, sendo a indicação para determinado método de controle comportamental baseado na análise de cada paciente. (Apoio: PROBIC/FAPEMIG.)
Pb186
Fatores de risco e prevalência de cárie em pacientes pediátricos infectados pelo HIV
POMARICO, L.*, SOARES, L. F., SOUZA, I. P. R.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: lupomarico@superig.com.br
O objetivo deste estudo foi realizar uma análise descritiva da prevalência de cárie e de seus principais fatores de risco em uma amostra de crianças infectadas pelo HIV. Foram examinadas 112 crianças (2,5-12,5 anos), utilizando-se o índice ceo/CPOD. Os responsáveis foram entrevistados quanto à higiene bucal, ingestão de sacarose, freqüência e veículo da medicação utilizada. 51,8% encontravam-se na fase de dentição mista, e 42,9% e 5,3% nas fases de dentição decídua e permanente, respectivamente. As médias de ceo e CPOD foram, respectivamente, 4,3 ± 4,2 (n = 106) e 1,0 ± 1,7 (n = 64). 69,6% tomavam medicação há mais de 4 anos, e em relação ao veículo, 43,8% utilizavam xarope, pó em suspensão adoçada com sacarose ou comprimidos misturados com alimentos açucarados em alta freqüência. Não houve associação estatisticamente significante entre as médias de cárie e o veículo e tempo de uso da medicação (p > 0,05, teste de Mann-Whitney). Apenas 24,1% escovavam os dentes 3 vezes ou mais diariamente, sendo o próprio paciente o responsável pela escovação em 73,2% dos casos (n = 82). A maioria (93,8%, n = 105) possuía o hábito de ingerir carboidratos entre as refeições, sendo esta freqüência considerada alta (mais de 2 vezes) em 51,8% (n = 58) da amostra.
Os resultados demonstraram que a prevalência de cárie é alta nesta população infantil infectada pelo HIV, devendo ser considerado como um fator relevante de risco à cárie o uso crônico de medicação em veículo açucarado, em adição aos demais fatores etiológicos clássicos.
Pb187
Avaliação in vitro da atividade antibacteriana de cimentos de ionômero de vidro
DUQUE, C.*, NEGRINI, T. C., HEBLING, J., SPOLIDORIO, D. M. P.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: cristianeduque@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antibacteriana dos seguintes cimentos de ionômero de vidro: Vitrebond (3M/ESPE), Ketac-Molar (3M/ESPE) e Fuji IX (GC América) sobre os microrganismos Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus acidophilus e Actinomyces viscosus, utilizando o teste de difusão em ágar. Os grupos controle foram o cimento de hidróxido de cálcio Hydro C (Dentsply) e o gluconato de clorexidina a 0,2%. Os inóculos foram obtidos pela semeadura de cepas indicadoras em caldo BHI e incubados a 37°C por 24 horas. Em placas de Petri foram preparadas camadas base contendo 15 ml de BHI ágar acrescido de 300 ml dos inóculos de cada cepa. Seis poços de 4 mm de diâmetro foram confeccionados em cada placa, sendo completamente preenchidos com um dos materiais avaliados. Os testes foram realizados 12 vezes para cada material e cepa. Após incubação das placas a 37°C por 24 horas, os halos de inibição formados ao redor dos poços foram medidos com o auxílio de uma régua milimetrada. De modo geral, os resultados demonstraram a seguinte ordem decrescente de atividade antibacteriana: Vitrebond > clorexidina 0,2% > Fuji IX > Ketac-Molar > Hydro C, confirmados pelos testes estatísticos de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney. O Ketac-Molar superou a atividade antibacteriana do Fuji IX e da clorexidina apenas em relação ao S. mutans.
Dentre os materiais avaliados, o Vitrebond apresentou a melhor atividade antibacteriana principalmente sobre S. mutans, S. sobrinus e L. acidophilus.
Pb188
Análise da concentração de carboidratos e do pH de xaropes infantis
PIERRO, V. S. S.*, ABDELNUR, J. P., MAIA, L. C., TRUGO, L. C.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: vivigus@bol.com.br
Este estudo objetivou determinar a concentração de carboidratos (CC) e o pH de 10 xaropes infantis (XaI), utilizando-se 3 diferentes lotes (L) de cada (n = 30 L). A análise da CC foi realizada no Laboratório de Bioquímica Nutricional e de Alimentos/UFRJ, através da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Foram diluídos 2 g de cada L em água destilada (1:50). Em seguida, 2 amostras (A) de 500 ml desta solução foram novamente diluídas (1:1) com acetonitrila. Estas foram analisadas no cromatógrafo, e a quantificação da CC foi obtida pela comparação das alturas dos picos de carboidratos presentes em soluções-padrão (Merck). O cálculo da CC foi feito através dos valores das 2 A, obtendo-se a média de cada um dos L, para assim obter a média de cada XaI. O pH dos XaI foi determinado através de um pHmetro digital (Analion - PM 600), cuja média foi obtida a partir dos valores dos 3 diferentes L. Picos de sacarose e glicose foram observados em 7 dos 10 tipos de XaI, com concentrações variando entre 3,68 e 49,40% (Me = 32,73%) e 2,10 e 23,20% (Me = 6,12%), respectivamente. Em apenas 2 XaI encontrou-se frutose, e em 3, sorbitol, sendo suas respectivas medianas de 12,76% (3,12-22,4%) e 24,55% (23,50-27,35%). A mediana dos valores do pH foi 4,85 (2,61-6,17).
A maioria dos xaropes infantis apresenta alta concentração de carboidratos fermentáveis e pH abaixo do crítico, o que pode contribuir para o aumento do potencial cariogênico e erosivo dos mesmos. Houve uma tendência de utilização de adoçantes, já que o sorbitol foi encontrado como único carboidrato presente em alguns dos xaropes.
Pb189
Microdureza do esmalte adjacente a materiais restauradores em estudo in situ
RODRIGUES, C. R. M. D., RAGGIO, D. P., TAKEUTI, M. L., ROCHA, R. O.*
Ortodontia e Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: rarocha@usp.br
O objetivo do estudo in situ foi avaliar a microdureza do esmalte adjacente a restaurações realizadas com materiais fluoretados (Fuji IX, Vitremer, Dyract e Tetric Ceram) e material não fluoretado (Filtek Z250). Cinco blocos de esmalte de dentes decíduos, restaurados com os materiais testados, foram adaptados a dispositivos intrabucais usados por 10 voluntários adultos. Dois blocos não restaurados foram utilizados como controle, um adaptado ao dispositivo intra-oral (controle positivo) e outro não submetido ao desafio cariogênico (controle negativo). Os voluntários gotejaram solução de sacarose a 10% oito vezes ao dia sobre os blocos de esmalte do dispositivo intrabucal. Após 28 dias, os blocos de esmalte foram seccionados no sentido longitudinal e 9 indentações foram realizadas a 50, 150 e 250 mm da superfície e a 100, 200 e 300 mm da restauração para a obtenção da microdureza Knoop. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância (p < 0,05). As médias de microdureza foram: Fuji IX = 234,6a,b; Vitremer = 230,6a; Dyract = 233,9a,b; Tetric Ceram = 222,2a; Filtek Z250 = 213,6a; controle positivo = 219,7a e controle negativo = 265,8b (letras diferentes indicam diferença estatística significante).
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a presença de flúor nos materiais não foi capaz de impedir a perda mineral, que foi similar entre os materiais testados, porém a área adjacente ao Fuji IX e ao Dyract apresentou dureza semelhante ao esmalte não exposto ao desafio cariogênico.
Pb190
Análise comparativa da radiopacidade de cimentos Portland e MTA
WESTPHALEN, F. H.*, RACHED, R. N., ROSA, E. A. R., WESTPHALEN, V. P. D., SOUZA, P. H. C., SILVA, W. J.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: westphal@rla01.pucpr.br
Os cimentos MTA (agregado de trióxido mineral) têm demonstrado uma similaridade química com os cimentos Portland de construção civil. Frente à importância da radiopacidade na diferenciação entre cimentos endodônticos e estruturas anatômicas dentárias, este estudo avaliou e comparou a radiopacidade de cimentos Portland (C1 a C5, Cia. de Cimento Itambé), cimentos endodônticos MTA e cimento de óxido de zinco e eugenol, a saber: CP-IV-32 (C1), CP-V-ARI-RS (C2), CP-II-Z-32 (C3), CP-I-SI-32 (C4), CP-V-ARI (C5), IRM (C6, Dentsply), MTA AngelusÒ (C7, Angelus) e MTA ProRootÒ (C8, Dentsply). O controle consistiu de um “stepwedge” de alumínio com espessuras entre 1 e 9 mm. Após manipulação segundo os fabricantes, os cimentos foram introduzidos em moldes anelados de aço inoxidável (10 mm diâmetro interno x 1 mm profundidade) e preparados segundo as normas da ISO/DIS 6876-2. A densidade radiográfica foi determinada utilizando o programa Image Tool 3.00. As densidades (pixel) obtidas foram: C1= 54,7 ± 5,9 a; C2= 57,3 ± 7,6 a; C3= 54,2 ± 6,6 a; C4= 58,6 ± 7,8 a; C5= 58,0 ± 5,8 a; C6= 105,9 ± 3,8 b; C7= 108,3 ± 1,8 b, C8= 106,8 ± 4,7 b. A densidade de 3 mm de alumínio foi de 30 pixels. Os testes de ANOVA e Tukey (5%) revelaram diferenças significantes (p < 0,05, médias seguidas de letras distintas).
Concluiu-se que os cimentos Portland apresentaram uma densidade radiográfica inferior àquela dos cimentos MTA e de óxido de zinco e eugenol, e que todos os cimentos apresentaram uma densidade superior àquela equivalente a uma espessura de 3 mm de alumínio (ISO nº 6876-2).
Pb191
Análise da fenda de contração de polimerização de resinas compostas micro-híbridas
CONCEIÇÃO, A. A. B.*, CONCEIÇÃO, E. N., BRAZ, R., DANTAS, D. C. R. E., GOMES, G. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: andreabrito@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro, a fenda resultante da contração de polimerização de 9 compósitos micro-híbridos: Solitaire 2, Esthet X, Renew, Inten-S, Point 4, Fill Magic, Filtek Supreme e W3D . Os compósitos foram inseridos em um anel metálico de 7 mm de diâmetro interno e 2 mm de altura com o auxílio de uma espátula em único incremento, sendo então prensados entre 2 placas de vidro e matrizes de poliéster. Foram então ativados por luz halógena em somente uma das superfícies, a uma intensidade de 600 ± 10  mW/cm2 por 20 segundos. Em seguida os corpos-de-prova foram polidos e, após 24 horas, a fenda de contração de polimerização foi medida em quatro pontos da amostra localizados em posições correspondentes a 3, 6, 9 e 12 horas de um relógio, em microscópio eletrônico de varredura (Philips XL30). Os resultados foram submetidos a testes estatísticos através da análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey a um nível de significância de 5%. Os resultados mostraram os seguintes valores médios para as fendas de contração dos compósitos em ordem decrescente: 38,59 mm (W3D), 37,8 5mm (FM), 35,24 mm (P4), 24,36 mm (Re), 22,36 mm (S2), 21,80 (EX), 11,74 mm (In), 9,08 mm (F Sup).
Baseados nos resultados obtidos foi possível concluir que o compósito W3D apresentou o maior valor médio de fenda de contração de polimerização e não diferiu estatisticamente do FM e P4, enquanto o F Sup apresentou o menor valor médio de fenda de contração e não diferiu estatisticamente do In.
Pb192
Avaliação do efeito da utilização de 2 revestimentos odontológicos sobre a adaptação de restaurações MOD fundidas em Ti
GALO, R.*, MATTOS, M. G. C., PANZERI, F. C., RIBEIRO, R. F., PANZERI, H.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: rogalo@bol.com.br
O propósito deste trabalho foi avaliar a adaptação de restaurações MOD fundidas em Ti cp a partir de padrões de cera incluídos em revestimentos Rematitan Plus (R), especifico para Ti, e em revestimentos fosfatados Termocast (T). Sobre uma matriz que reproduz uma cavidade classe II MOD, foram preparados padrões de cera das restaurações. Inicialmente, após o enceramento, foram feitas 5 medidas, nas faces mesial e distal, da adaptação obtida. Os padrões de cera (n = 10) foram incluídos, 5 com cada revestimento, para fundição na máquina Discovery Plasma (EDG, Brasil), sob vácuo e atmosfera inerte de argônio, com injeção da liga no molde por vácuo-pressão. Após a fundição os corpos-de-prova foram posicionados na matriz e 5 novas medidas da adaptação foram realizadas, nas mesmas posições das leituras iniciais. Os resultados médios obtidos foram: R cera = 0,114 ± 0,002 mm; T cera = 0,104 ± 0,006 mm; R fundido = 0,333 ± 0,053 mm; T fundido = 0,677 ± 0,138 mm. Os dados foram submetidos à análise de variância e houve diferença estatisticamente significante em nível de 1% de probabilidade (p < 0,01).
Os resultados obtidos permitem concluir que o revestimento Termocast não é indicado para fundição do Ti cp, devido à maior desadaptação e à qualidade superficial da peça fundida, muito mais porosa.
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Análise da rugosidade e dureza em resinas acrílicas ativadas por energia de microondas imersas em ácido peracético
PAES JUNIOR, T. A.*, TANGO, R. N., KIAUSINIS, V., KIMPARA, E. T., SINHORETI, M. C., CORRER, A., SAAVEDRA, G. S. F. A.
Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: tarcisiopaes@ig.com.br
O presente trabalho teve como objetivo analisar a dureza e a rugosidade de três resinas acrílicas ativadas por energia de microondas para bases de próteses totais, submetidas à desinfecção com ácido peracético 2%. Confeccionaram-se 6 corpos-de-prova (cp), com 1,0 x 1,0 x 0,5 cm para cada uma das resinas: A- Acron-MC, B- Vipi-Wave e C- Onda-Cril. Os 18 cp foram obtidos seguindo-se as normas estabelecidas pelos fabricantes, para então serem submetidos aos testes de dureza e de rugosidade superficial; a seguir, procedeu-se à imersão dos cp na solução por 10 minutos e refizeram-se os testes. Os dados de dureza Knoop e de rugosidade superficial (mm) foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%). Para dureza obtiveram-se as médias (KHN) anteriores e posteriores ao tratamento, respectivamente: A- (17,76 ± 0,30) e (17,06 ± 0,63); B- (16,34 ± 0,43) e (15,26 ± 0,55) e C- (15,20 ± 0,30) e (15,74 ± 0,08). Para rugosidade superficial os resultados, anteriores e posteriores ao tratamento, foram respectivamente: A- (0,097 ± 0,013) e (0,098 ± 0,012), B- (0,095 ± 0,014) e (0.097 ± 0,014) e C- (0,131 ± 0,022) e (0,127 ± 0,019). A resina C mostrou a maior rugosidade e diferiu estatisticamente das demais antes e após a desinfecção. Quanto ao fator dureza, todas as resinas diferiram estatisticamente, entre si, anteriormente ao tratamento e após, observou-se essa diferença somente entre a resina A e as demais.
O tratamento desinfetante propiciou diferenças significantes na dureza para as resinas testadas, já quanto à rugosidade superficial esta característica não foi observada.
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Efeito do molde de silicone na sorção e solubilidade de resina acrílica para microondas
LARA, F. A. F.*, RACHED, R. N., POWERS, J., CURY, A. A. D. B.
CCBS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: flavio@rla14.pucpr.br
Resinas acrílicas para microondas processadas em moldes de silicone têm apresentado níveis elevados de monômero residual, o que teria efeito direto sobre a sorção e solubilidade destes materiais. Deste modo, este estudo avaliou a sorção (SO) e solubilidade (SL) em água de uma resina acrílica para microondas processada em moldes de gesso ou silicone. Adicionalmente, duas resinas acrílicas de métodos distintos de ativação foram avaliadas. Amostras em formato de disco (50 diâmetro x 0,5 mm) foram processadas em moldes replicados a partir de uma matriz metálica segundo a norma ISO/FDIS 1567. Os grupos (n = 6) avaliados foram: L (Lucitone 199, Dentsply, banho de água a 74°C/8 h, molde de gesso), A (Acron MC, GC Int., microondas a 500 W/3 min, molde de gesso), AR (Acron MC/R, GC Int., autopolimerização a 2 bares/45°C/15 min) e AS (idem à técnica A, porém em molde de silicone). Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey a 5% de significância. As médias e desvios-padrão de SO (mg/mm3) para L, A, AR e AS foram respectivamente: 29,0 ± 1,5 a; 28,4 ± 1,1 a; 20,9 ± 1,0 b; 21,7 ± 1,0 b. Para SL (mg/mm3), os valores foram, na mesma ordem: 0,7 ± 0,4 a; 0,4 ± 0,2 a; 0,7 ± 0,2 a; 1,0 ± 0,77 a. Diferenças estatisticamente significantes foram observadas (médias seguidas de letras distintas, p < 0,05).
Concluiu-se que o molde de silicone reduziu a sorção de água e não afetou a solubilidade da resina acrílica para microondas. Apesar das diferenças, todos os valores estão dentro dos limites recomendados pela ISO/FDIS 1567 (SO = 32 mg/mm3 e SL = 1,6-8,0 mg/mm3). (Apoio: CAPES BEX - 1046/98-5.)
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Absorção de saliva sintética por 2 tipos de resina acrílica: convencional termopolimerizável e “soft” autopolimerizável
COPELLO, R. C. T.*, FERREIRA, M., SPYRIDES, S. M. M., ALENCAR, M. J. S., SPYRIDES, G. M.
Prótese e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: reginacopello@uol.com.br
Tendo em vista que a absorção de líquido pela base das próteses removíveis pode alterar sua estrutura e propriedades comprometendo a sua adaptação sobre a fibromucosa dos maxilares, esse estudo comparou a absorção in vitro de saliva sintética entre dois tipos de resina: uma resina convencional termopolimerizável e uma do tipo “soft” autopolimerizável para reembasamento permanente. Foram confeccionados seis corpos-de-prova em forma de pastilhas de cada material. A resina termopolimerizável Onda-Cryl (Clássico - Brasil), foi embasada e prensada com carga de 1.000 kg nos moldes. Em seguida foi polimerizada num forno de microondas Sanyo (modelo EM/M535T). A resina autopolimerizável Eversoft (Soft Denture Liner - Austenal, Inc.), foi manipulada, conforme instruções do fabricante, em temperatura ambiente e prensada no molde com carga de 10 kg. O selante foi aplicado após sua polimerização. Após a obtenção do peso inicial (P1), as amostras foram armazenadas em saliva sintética à temperatura ambiente por 35 dias. Além da pesagem inicial, foram feitas outras pesagens após 3, 5, 12, 20, 26 e 35 dias de imersão. Após 35 dias, a porcentagem de absorção para cada resina foi de 1,2% para a termopolimerizável e 1,61% para a autopolimerizável. 
Em relação à absorção não houve diferença significativa entre os dois tipos de resina. A absorção de líquido não deve ser a causa principal de alterações nas propriedades e na estrutura da base da prótese. 
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Avaliação da resistência a tração de uma liga de Ni-Cr-Ti fundida sob diferentes condições
BAUER, J. R. O.*, REIS, A., LOGUERCIO, A. D., RODRIGUES FILHO, L. E.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: jrob@usp.br
O objetivo deste estudo foi verificar o comportamento de uma liga metalocerâmica fundida em 4 diferentes condições: Grupo 1= indução eletromagnética (F.lli Manfredi) - argônio (N-50/Air Liquide); Grupo 2= indução eletromagnética - vácuo; Grupo 3= indução eletromagnética - atmosfera (sem controle) e Grupo 4= maçarico gás/oxigênio. A liga usada foi Ni-Cr-Ti (Tilite-Star/Taladium). Para tanto, foram fundidos 80 corpos-de-prova na forma de cilindro com cerca de 45 mm de comprimento e 1,6 mm de diâmetro (n = 20) com um revestimento fosfatado (Micro Fine 1700). O ensaio de tração foi realizado com uma máquina de ensaios universal (Riehle), à velocidade de 0,5 mm/min, com distância entre garras de 18 mm .Os dados foram submetidos a uma análise de variância e teste de Tukey para contraste de médias (a = 0,05). As médias e desvio-padrão (MPa) foram as seguintes: 1- 960,1 ± 47; 2- 1.022,6 ± 41; 3- 1.041,9 ± 57 e; 4- 1.019,2 ± 110 (MPa). Apenas foi detectada diferença significativa entre o grupo 1 e 3.
Conclusão: a resistência à tração da liga a base de Ni-Cr-Ti foi negativamente influenciada pela fundição em ambiente de argônio.
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Estudo da resistência à flexão e análise em MEV de infra-estruturas para próteses fixas em zircônia e alumina
HILGERT, E.*, MIYASHITA, E., BOTTINO, M. A., ARAÚJO, M. A. J., LIMA, C. F., VÁSQUEZ, V. Z. C.
Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: ehilgert@yahoo.com
Devido à atual importância conferida ao desenvolvimento de próteses sem infra-estrutura metálica, propomo-nos a avaliar neste estudo a resistência à flexão de dois sistemas cerâmicos, assim como a análise morfológica destas estruturas com o auxílio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para este estudo, foram confeccionados 32 corpos-de-prova em forma da barras de 25 x 4 x 3 mm, sendo 18 em In-Ceram Alumina e 18 em In-Ceram Zirconia (Vita). Para tal, obteve-se matrizes em silicone de adição para padronização das amostras, pela reprodução de barras metálicas usinadas e posicionadas sobre uma base circular em gesso especial In-Ceram. A barbotina foi aplicada nos moldes correspondentes, e realizados os ciclos de sinterização e infiltração de vidro conforme recomendações do fabricante. Foi realizado o ensaio de flexão de três pontos em máquina de ensaios universal (EMIC) com velocidade de 0,5 mm/min, obtendo-se valores médios de resistência à flexão de 425,60 ± 73,81MPa para a alumina e 469,11 ± 66,62MPa para a zircônia. Os dados foram submetidos ao teste de análise de variância (ANOVA), não sendo observadas diferenças estatísticas entre os grupos. Foi realizada a análise morfológica dos sítios de fratura através da MEV, sendo que quando comparados os grupos, observa-se semelhança entre as estruturas.
Com base dos achados deste estudo, pode-se concluir que os valores de resistência à flexão dos dois tipos de material são semelhantes entre si, assim como seus aspectos morfológicos.
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Avaliação in vitro de propriedades mecânicas, de uma resina acrílica reforçada com fibra de carbono e fio ortodôntico
CARVALHAL, C. I. O.*, CORRER SOBRINHO, L., CURY, A. A. D. B., MELLO, J. A. N.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: cintiacarvalhal@yahoo.com.br
A principal causa de fraturas ocorridas em prótese dentária e coroa provisória são decorrentes das baixas propriedades mecânicas da resina acrílica. O uso de técnicas utilizando fio de metal e fibras para reforçar resinas acrílicas têm tornado-se popular. O presente estudo avalia a resistência à flexão e ao impacto de uma resina acrílica autopolimerizável (Duralay, cor 62, Reliance), reforçada com fibra de polietileno e fio ortodôntico. 60 amostras retangulares (65 x 10 x 2,5 mm) foram confeccionadas e divididas em três grupos: G1 controle (sem reforço); G2 reforçado com fibra de polietileno (Connect, Kerr); e G3 reforçado com fio ortodôntico (Leone). A avaliação da resistência ao impacto, foi realizada logo após a polimerização e acabamento numa máquina Wolpert, teste Charpy, com carga de 40 Kp cm. Para os ensaios de resistência à flexão, as amostras foram armazenadas em água destilada numa estufa a 37ºC sendo submetidas ao ensaio após 48 h em uma máquina de ensaio universal EMIC DL 500MF com velocidade de 0,5 mm/min. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e os resultados foram comparados com intervalos Tukey-Kramer (p < 0,05%). Os resultados dos grupos em ordem crescente da resistência ao impacto foram: G2 (0,64 ± 0,15)b, G3 (0,5 ± 0,09)c, G1(0,21 ± 0,04)a. Os resultados para resistência à flexão foram: G1 (70,08 ± 7,5)a; G2 (72,08 ± 14,9)a; G3 (70,7 ± 5,41)a.
A técnica de reforço utilizando fibras de carbono e fio ortodôntico mostrou-se eficaz no aumento da resistência ao impacto. Não houve diferença estatística na resistência à flexão dos grupos analisados.
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Avaliação da resistência à flexão de compósitos híbridos e microparticulados
TANGO, R. N.*, REGES, R. V., SINHORETI, M. A. C., CONSANI, S., CORRER SOBRINHO, L.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: tangorun@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi mensurar a resistência à flexão de compósitos híbridos e microparticulados. Foram confeccionados dez corpos-de-prova de dimensões de 1 x 2 x 20 mm para cada tipo de compósito: Admira (Voco); Prodigy Condensable (Kerr); TPH (Dentsply); Glacier (SDI); Heliomolar (Vivadent); Concept e Helio Fill (Vigodent). As amostras foram fotoativadas por 40 segundos com o aparelho XL2500 (3M) e armazenadas em água a 37°C numa estufa, durante 24 horas. Após, foram submetidas ao teste mecânico em uma máquina de ensaio universal Instron, com velocidade 0,5 mm/min. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias ao teste de Tukey (5%). As médias de resistência à flexão obtidas (média e desvio-padrão) foram: Prodigy Condensable (151,3 ± 28,8 MPa); Admira (104,2 ± 25,8 MPa); TPH (124,0 ± 9,7 MPa); Glacier (145,7 ± 34,4 MPa); Heliomolar (85,8 ± 21,6 MPa); Concept (108,4 ± 26,8 MPa) e Helio Fill (71,1 ± 9,8 MPa). Os materiais Helio Fill e Heliomolar mostraram a menor média e diferiram estatisticamente dos demais. Os compósitos Prodigy Condensable, Glacier, TPH, Concept e Admira não diferiram estatisticamente entre si.
Os compósitos microparticulados mostraram menor resistência à flexão do que os híbridos.
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Estudo da resistência a fratura por impacto expressa por materiais de modelagem
ÁVILA, G. B.*, PANZERI, H., DIAS, S. C., AGNELLI, J. A., RIBEIRO, J. C.
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Para análise da resistência à fratura por impacto, 9 matrizes com base confeccionada em gesso III, e a porção interna, em silicona de adição do tipo laboratorial foram utilizadas. As matrizes proporcionavam corpos-de-prova com 62 mm de comprimento por 12 mm de largura, sendo a espessura 3,70 mm. A matriz foi obtida a partir de um padrão necessário a realização do ensaio. Foram obtidos 9 corpos-de-prova em gesso tipo IV Durone, 9 em gesso tipo IV Fuji Rock, 9 em gesso tipo IV resinado Rock Plus, 9 em gesso tipo V Durone, 9 em resina epóxica Epoxiglass 1504, 9 em resina epóxica modificada com diatomita, 9 em resina epóxica modificada com diatomita silanizada por Silquest 187 fornecido pela Crompton S/A. Os ensaios foram realizados na máquina de ensaio Ceaste seguindo-se especificações. No momento da fratura o equipamento forneceu um valor (energia), utilizou-se uma fórmula para obtenção do valor da resistência ao impacto em joules por metro. Analisou-se resultados expressos pelos gessos em separado das resinas, e posteriormente comparou-se os dois grupos de materiais.
Após análise estatística, variância e teste t de Student verificou-se que: a diatomita pura ou silanizada aumenta a resistência a fratura por impacto dos modelos obtidos em resina epóxica Epoxiglass 1504, e quando a carga foi silanizada, verificou-se um ganho adicional na resistência à fratura por impacto; modelos obtidos com resina epóxica Epoxiglass 1504 apresentam maior resistência à fratura por impacto que obtidos em gessos tipo IV e V; não verificou-se diferenças entre os gessos analisados. (Apoio: CNPq.)

