 Ic001
Análise morfométrica da glândula sublingual do rato de ambos os sexos
LIMA, M. C.*, SOTTOVIA FILHO, D., CESTARI, T. M., CEOLIN, D. S., TAGA, R.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: marta_cunha_lima@yahoo.com
A possível ocorrência de dimorfismo sexual em glândula sublingual de rato (Rattus norvergicus) com 120 dias de idade foi avaliada por métodos morfométricos. Os resultados mostraram que a massa glandular absoluta e relativa das fêmeas foi, respectivamente, 21% menor e 31% maior que a dos machos. As frações de volume glandular ocupada pelos ácinos mistos, ductos intercalares e ductos estriados não mostraram diferenças significantes entre sexos, no entanto, os seus volumes absolutos foram, respectivamente, 29%, 42% e 58% maiores nos machos. Apesar dessas diferenças nos volumes compartimentais, os seus conteúdos em número de células não apresentaram diferenças significantes entre sexos, exceto o compartimento dos ductos excretores que mostrou maior número nos machos. Quanto ao volume celular, as células acinosas mucosas, dos ductos estriados e dos ductos excretores mostraram volumes, respectivamente, 13%, 33% e 47% maiores nos machos, e o das células das semiluas serosas foi 38% maior, nas fêmeas. A relação superfície-volume dos ácinos e dos ductos estriados foi, respectivamente, 16% e 35% maior nas fêmeas.
Baseados nos resultados obtidos, concluímos que as glândulas sublinguais das fêmeas exibem ácinos menores e mais freqüentes, ductos mais curtos e menos calibrosos e células acinosas mucosas menores e serosas maiores do que nos machos, indicando a ocorrência de dimorfismo sexual, e sugerindo que possa haver também diferenças na qualidade do produto secretado. (Apoio: FAPESP - 99/11597-9 e CNPq/PIBIC/USP.)
 Ic002
Análise topográfica do forame mandibular em peças anatômicas dentadas e desdentadas
STRINI, P. J. S. A.*, BERNARDINO JÚNIOR, R., STRINI, P. J. S. A., MARTINS NETO, J. M.
Instituto de Ciências Biomédicas - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: paulinneodonto@yahoo.com.br
O bloqueio do nervo alveolar inferior é uma das técnicas anestésicas que apresenta maior índice de falhas em Odontologia, sendo justificado pela variação anatômica da posição do forame mandibular (FM) no qual se localiza a entrada deste nervo na mandíbula. Sua localização é de suma importância para o êxito da anestesia em dentes inferiores posteriores pois é utilizado como referência anatômica para deposição da solução nas várias técnicas anestésicas. Este estudo propõe avaliar a localização topográfica do FM em 100 mandíbulas humanas de adultos maceradas utilizando paquímetro milimetrado e compasso de ponta seca. Observou-se que no sentido crânio-caudal o FM encontrava-se no terço médio do ramo mandibular em 80,4% e 89,1% para as mandíbulas dentadas (md) e 63% e 74% para as mandíbulas desdentadas (mdd), antímero direito (D) e esquerdo (E) respectivamente. No sentido ântero-posterior 97,8% (D/E) das md apresentavam o FM no terço médio do ramo mandibular e nas mdd 96,3% (D) e 92,6% (E) o FM localizava-se nesta posição. Ainda neste sentido, 2,2% (D) e 4,4% (E) nas md e 11,1% (D) e 9,2% (E) nas mdd o FM encontrava-se exatamente a meia distância das bordas anterior e posterior do ramo da mandíbula.
Pode-se concluir que não há exata correlação topográfica do FM em antímeros opostos para o mesmo indivíduo nem tampouco entre indivíduos diferentes.
 Ic003
Expressão das gelatinases a (MMP-2, 72 kda) e b (MMP-9, 92 kda) durante o reparo ósseo alveolar
ZAMBUZZI, W. F.*, OLIVEIRA, L. C., PAIVA, K. B., CESTARI, T. M., DEMARCHI, A. C. C., SOGAYAR, M. C., TAGA, R., GRANJEIRO, J. M.
Ciência Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: wzamba@fob.usp.br
O reparo alveolar após exodontia tem sido extensivamente investigado tanto em humanos como em animais sob condições normais ou experimentais. Sabemos que este processo requer, além do recrutamento de células precursoras ósseas e vascularização, a remodelação da matriz extracelular (ECM) por metaloproteinases. Deste modo, avaliamos a expressão das  MMP-2 e  MMP-9 durante as diferentes fases do reparo ósseo alveolar em ratos. Para tanto, 80 ratos sofreram a exodontia do incisivo superior e foram sacrificados 1, 3, 7, 10, 14, 21, 28 e 42 dias pós-cirurgias. Os maxilares coletados foram fixados em formol a 10% tamponado, desmineralizados em EDTA e processados histotecnicamente. A análise dos cortes histológicos imuno-histoquimicamente processados mostrou que, entre 3 e 28 dias ocorreu imunomarcações pontuais no tecido conjuntivo que recobria e preenchia a cavidade óssea, caracterizado pela remodelação tecidual pós-cirúrgica. No período de 7 a 14 dias, na região apical, ocorreu intensa imunomarcação, principalmente da  MMP-2, em osteoblastos e osteócitos. Nos períodos subseqüentes, a expressão das  MMP-2 e 9 ocorreu nas regiões média e coronal, acompanhando a formação óssea.
Inferimos que, estas  MMPs são expressas inicialmente pelas células pré-osteoblásticas que degradam a ECM presente na região, para posterior deposição da matriz osteóide. Após a síntese da matriz óssea, os osteoblastos maduros e os osteócitos recém incorporados expressam, pontualmente, estas  MMPs para degradação da matriz osteóide, formando nódulos para a deposição do mineral. (Apoio: FAPESP, CNPq, CAPES, FOB-USP.)
 Ic004
Alteração morfológica do músculo pterigóideo medial por maloclusão induzida, em gerbil
NAVES, L. M. L.*, IYOMASA, M. M., MIZUSAKI, C. I., OLIVEIRA, C. D. S. R., GABRIELLE, C.
Morfologia, Estomatologia e Fisiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: leandromoura@connectodonto.com.br
Bakke (1993) entre outros, preocupados em compreender a natureza específica dos distúrbios mastigatórios, tem associado a alteração oclusal com a patogenia dos músculos. Com o propósito de contribuir com dados que favoreçam tal compreensão, o objetivo deste estudo foi avaliar as alterações morfológicas do músculo pterigóideo medial em gerbis, decorrentes de maloclusão, induzida por exodontia unilateral, empregando a microscopia de luz e histoenzimologia. Gerbis machos, adultos (n = 20), foram separados em 2 grupos: controle e com maloclusão. Estes foram divididos em 2 subgrupos de 5 animais. Um destinado ao estudo microscópico através de corte seriado frontal, corado e H. E. e outro ao estudo histoenzimológico das fibras através de reação com ATPase (pH 10,4 e 4,6), NADH e SDH, após 60 dias pós-operatório. Os resultados revelaram as fibras musculares alteradas e com diâmetro reduzido em algumas áreas do músculo ipsilateral à exodontia. As reações histoenzimológicas revelaram alterações nas propriedades contrácteis e metabólicas do músculo.
Nossos resultados sugerem que o músculo pterigóideo medial de gerbil sofre um processo de adaptação frente a esse tipo de maloclusão durante o período analisado.
 Ic005
Avaliação da regeneração óssea guiada com colágeno obtido de pericárdio bovino – estudo microscópico em macacos
RICIERI, C. B.*, KAYATT, F. E., GARCIA JÚNIOR, I. R., ESPER, H. R.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: aricieri@terra.com.br
Este trabalho teve como objetivo avaliar através de análise microscópica, o comportamento tecidual, utilizando pericárdio bovino na proteção dos defeitos ósseos experimentais realizados em tíbias de macacos, provenientes do Núcleo de Procriação de Macacos-prego da FOA - UNESP. No procedimento cirúrgico, foi observado jejum e os animais foram pré-anestesiados, via intramuscular, antes da indução da anestesia geral, via endovenosa. A tíbia foi tricotomizada e realizada anti-sepsia e infiltração com anestésico local. O acesso cirúrgico foi executado com incisão dermoperiostal, na margem anterior da tíbia. Após exposição da face lateral, confeccionamos cavidades unicorticais. O osso obtido foi tratado com solução descalcificadora e lavado em solução tampão e de cloreto de sódio 0,9%. O defeito ósseo foi preenchido com a matriz óssea desmineralizada e protegido com colágeno obtido de pericárdio bovino. O tecido mole foi reposicionado e suturado por planos. O período pós-operatório foi de 150 dias, onde as tíbias foram dissecadas e fixadas em formalina a 10%. Analisamos os cortes microscópicos, corados pelo tricrômico de Masson, através de microscopia óptica, na região cortical das cavidades, local de ocorrência dos fenômenos da regeneração. 
Observamos que a presença da membrana se manteve até o tempo final do estudo com áreas de incorporação do tecido conjuntivo e periostal na maioria de sua extensão. Não há processo inflamatório presente e houve crescimento ósseo em maior quantidade (calo ósseo) na área protegida pela membrana.
 Ic006
Comparação entre dois substitutos ósseos sobre o processo de regeneração óssea – estudo histológico em tíbia de coelhos
OLIVEIRA, M. U.*, LUIZ, G. A. P., ALBERGARIA-BARBOSA, J. R.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: marilaungaro@hotmail.com
No presente estudo analisamos histologicamente o efeito da partícula de vidro bioativo e da resina de poliuretana derivada do óleo da mamona, sobre o processo de reparação óssea em defeitos ósseos produzidos cirurgicamente. Para tanto, fora, utilizados dez coelhos da raça Nova Zelândia, onde, em cada tíbia (direita e esquerda) foram preparadas duas cavidades ósseas cirúrgicas. As cavidades foram então divididas em 3 grupos: Grupo Controle (I), onde os defeitos cirúrgicos eram preenchidos por coágulo; Grupo Vidro Bioativo (II), onde a cavidade experimental foi preenchida com partícula de vidro bioativo (Perioglass®, US Biomaterials, Alachua, FL) e Grupo Mamona (III), onde a cavidade experimental foi preenchida  com a poliuretana derivada do óleo da mamona (AUG-EX®- USP – São Carlos). Os animais foram sacrificados nos períodos pós-operatórios de 21 e 42 dias pós-operatórios. Após o sacrifício, as peças foram coletadas e preparadas pelo método de rotina para exame histológico com hematoxilina de Harris e eosina aquosa a 1%.
Após análise dos resultados concluiu-se que: 1) histologicamente, tanto o grupo controle quanto os grupos experimentais apresentaram um aumento na neoformação óssea ao longo do tempo, 2) os grupos experimentais apresentaram melhor neoformação ósseas aos 42 dias pós-operatórios quando comparados entre si e em relação ao grupo controle, 3) o vidro bioativo, apresentou uma reabsorção mais rápida que o polímero de mamona, 4) o processo de regeneração óssea frente os materiais implantados se efetuou através de osseocondução.
 Ic007
Estudo retrospectivo sobre exodontias múltiplas realizadas na Faculdade de Odontologia de Pelotas - UFPel
GASTAL, M. T.*, HOSNI, E. S., SCARTON, F. W., CORVELLO, P. C., LEMES, C. H. J., LEMES, B. J., DIAS, A. L.
Semiologia e Clínica - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail:  mgastal@ucpel.tche.br
As exodontias múltiplas constituem-se de procedimentos cirúrgicos nos quais são realizados três ou mais extrações dentárias em uma única sessão, principalmente nos casos de caquexia dentária. O propósito deste trabalho foi verificar a incidência de exodontias múltiplas realizadas durante os períodos de 1983 a 1987 e de 1996 a 2000 comparando os dados obtidos. Foi realizado um levantamento de dados dos prontuários dos pacientes submetidos a exodontias múltiplas, atendidos nas disciplinas de Cirurgia I e II da Faculdade de Odontologia de Pelotas - UFPel. As médias de exodontias de cada ano foram submetidas ao teste t Student para amostras relacionadas (p < 0,05). Os resultados mostraram diferença estatística entre os períodos estudados (p < 0,04) com maior número de extrações múltiplas para o primeiro período (170  17,44) comparativamente com o segundo (124  45,82). Foram realizadas no 1º período 850 (57,83%) exodontias múltiplas, extraídos 6.237 dentes, sendo 3.925 (62,93%) superiores e 2.312 (37,07%) inferiores. No 2º período 620 (42,17%) exodontias múltiplas, extraídos 2.898 dentes, sendo 1.679 (57,94%) superiores e 1.219 (42,06%) inferiores. Em relação ao gênero foram realizadas, respectivamente, no 1º e 2º períodos, 474 e 342 exodontias múltiplas no gênero feminino e 376 e 278 no gênero masculino.
Concluiu-se que o 1º período apresentou maior prevalência de extrações múltiplas em comparação com o 2º período avaliado. O gênero feminino foi prevalente, assim como as extrações dentárias no arco superior.
 Ic008
Sobreposição cefalométrica parcial da mandíbula – estudo comparativo
BOZZINI, M. F. R.*, PAIVA, J. B., RINO NETO, J.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: nandabozzini@yahoo.com.br
O objetivo neste trabalho foi realizar um estudo comparativo de três métodos de sobreposição parcial da mandíbula, visando praticidade e confiabilidade no emprego clínico. Os métodos estudados foram o de Moore (sobre a borda inferior e sínfise da mandíbula), o das estruturas naturais de Björk e o de Ricketts (sobre o eixo do corpo mandibular, com registro em Pm). Foram utilizadas 60 telerradiografias do acervo de documentações ortodônticas do Curso de Pós-Graduação da FOUSP, pré- e pós-tratamento, de 30 pacientes, com dentadura permanente, tratados com extrações dos primeiros pré-molares superiores e inferiores. A idade média dos pacientes no início do tratamento era de 14 anos e 2 meses, e o tempo médio de duração dos tratamentos foi de 26 meses. Após a sobreposição dos traçados, foram medidos os deslocamentos dos incisivos e primeiros molares inferiores nos sentidos horizontal e vertical. Foi aplicado o teste t de Student para a comparação de médias em amostras pareadas, adotado-se o nível de significância de 5%. Quando comparados os métodos de Moore e Björk, observou-se diferenças significativas em sete medidas: Li hor, Om vert,  Mm hor, Rm vert, Rm hor. Na comparação entre os métodos de Ricketts e Moore duas medidas, Ii hor e  Mm hor apresentaram diferenças significativas. O método de sobreposição preconizado por Ricketts foi o que apresentou valores que concordaram em magnitude e direção aos valores encontrados no método de Björk. 
Sugere-se o uso do método de Ricketts devido a maior facilidade na sua execução e aplicação clínica. (Apoio financeiro: CNPq, PIBIC.)
 Ic009
Correlação entre retração anterior inferior e largura da sínfise mentoniana com o periodonto após ortodontia corretiva
MARTINS, P. P.*, GARIB, D. G., HENRIQUES, O. F. C.
Ortodontia, Odontopediatria e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail:  ppmart@bol.com.br
A Ortodontia tem por objetivo alcançar uma oclusão ideal, sem causar danos ao periodonto. Este trabalho visou correlacionar as condições periodontais dos incisivos inferiores após o tratamento ortodôntico, com a quantidade de retração destes dentes executada durante a mecânica, assim como com a largura inicial da sínfise mentoniana. Avaliou-se, 5 anos após a remoção do aparelho fixo, as condições periodontais de 49 jovens divididos em dois grupos. O grupo I, composto por 25 pacientes, tratados com extração de quatro pré-molares e grupo II, constituído por 24 pacientes, tratados sem extrações. A avaliação periodontal incluiu a medição da profundidade de sulco gengival, da relação margem gengival-crista óssea e da recessão gengival na face lingual dos incisivos inferiores, com auxílio de uma sonda periodontal milimetrada. Determinou-se cefalometricamente a quantidade de retração dos incisivos inferiores, por meio de grandezas angulares e lineares. Adicionalmente mensurou-se a largura da sínfise mentoniana na telerradiografia inicial. Através do teste t de Student, comparou-se as medidas obtidas. O grupo I apresentou medidas de profundidade de sulco, relação margem gengival-crista óssea, recessão gengival e retração dos incisivos inferiores maiores que o grupo II. O IMPA diminuiu no grupo I, enquanto a mesma medida aumentou no grupo II. Para correlacionar as condições periodontais com a quantidade de retração anterior e a largura inicial da sínfise mentoniana, utilizou-se o teste de correlação de Pearson. 
Não se obteve correlação significativa entre as variáveis avaliadas.
 Ic010
Associação entre presença de patologias respiratórias e medidas de nasofaringe, orofaringe e arco dentário
SOUZA, W. D.*, MARTINS, C. S., WANDERLEY, J. N. B., CRUZ, D. F., SOBREIRA, T., PADILHA, W. W. N.
NÚCLEO DE ESTUDOS DO COMPLEXO BUCOMAXILOFACIAL. E-mail: waldsondias@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre patologias respiratórias e alterações nas dimensões de estruturas anatômicas relacionadas – nasofaringe, orofaringe e arco dentário superior. A metodologia empregou abordagem indutiva com procedimento comparativo e técnica de pesquisa documental indireta em prontuários de pacientes atendidos no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Odontológico/CEAO - Campina Grande/PB. As medidas da nasofaringe e orofaringe foram obtidas segundo proposição de McNamara. Dados foram obtidos da documentação (fichas clínicas, modelos de estudo e radiografias laterais) de 66 pacientes. A forma do arco dentário foi medida a partir de três pontos predeterminados: ponto mais oclusal do sulco palato-oclusal dos elementos 16 e 26 e ponto localizado na altura da borda incisal entre os elementos 11 e 21, configurando uma figura geométrica triangular. Os resultados mostraram que: a) a medida da nasofaringe variou de 8 a 24 mm com média de 16,2 mm, b) a orofaringe variou de 7 a 20 mm com média de 11,6 mm; c) as formas triangulares do arco dentário foram: isósceles 31 (46,9%), escaleno 29 (43,9%) e eqüilátero 6 (9,0%); d) as patologias respiratórias foram rinite 12 (41,3%), alergia 11 (37,9%), asma 5 (17,2%) e bronquite 1 (3,4%); e) pelo teste do qui-quadrado verificou-se as associações da presença de patologia com forma do arco (p < 0,05), com diâmetro de nasofaringe (p < 0,05) e diâmetro de orofaringe (p < 0,05).
Concluiu-se que as patologias respiratórias estão associadas à diminuição da nasofaringe e orofaringe, e a irregularidade do arco bucal superior.
 Ic011
Dimensões e forma do arco superior em mordidas cruzadas posteriores tratadas com expansor removível e fixo Hirax
ROSSI, T. C.*, MOURA, M. D., BARRETO, G. M., PINTO, A. D. S., GANDINI JÚNIOR, L. G., MARTINS, L. P.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: talitarossi@hotmail.com
Quando não corrigida precocemente, a mordida cruzada posterior pode afetar a dentição permanente, o que leva a necessidade de um plano de tratamento precoce envolvendo a expansão do arco superior. Tendo por finalidade avaliar as diferenças produzidas pelos tratamentos com aparelho fixo Hirax e expansor removível nas dimensões e forma de arco, foram selecionados trinta e um modelos de estudo de crianças portadoras de mordida cruzada posterior, de ambos os sexos e origem étnica diversa, na fase de dentadura mista, tratadas nos cursos de graduação e pós-graduação em Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP. Quinze crianças foram tratadas nas clínicas de graduação da Disciplina de Ortodontia Preventiva com expansor removível (placa de Hawley e torno expansor palatino centralizado) e as demais dezesseis crianças foram tratados com expansão rápida da maxila obtida com o aparelho Hirax. Foram realizadas medidas nos modelos de estudo iniciais e finais desses pacientes, com o auxílio do programa Radiocef.
Os resultados indicam mudança significante nas distâncias intercaninos e intermolares em ambos os grupos, e inclinação dentária e do processo alveolar para vestibular significante no grupo tratado com o aparelho Hirax. A expansão promovida pelo aparelho Hirax (distância intermolares = 8,5 mm e intercaninos = 6,1 mm) foi aproximadamente o dobro da conseguida com o expansor removível (distância intermolares = 4,2 mm e intercaninos = 3,6 mm). (Apoio: FAPESP - 01/14613-7.)
 Ic012
Estudo da resistência ao cisalhamento de diferentes sistemas de colagem ortodôntica
ARKADER, R. J.*, ALCANTARA, P. C. C., ANTONIO, A. G., MAIA, L. C., GLEISER, R.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: digoja@bol.com.br
Este estudo teve como objetivo avaliar diferentes sistemas de colagem ortodôntica através de um ensaio mecânico de cisalhamento, área de descolagem (IRA - índice de remanescente adesivo) e o modo de fratura. Foram preparados 60 corpos-de-prova com fragmentos de incisivos bovinos distribuídos em 4 grupos: GI (Concise Ortodôntico), GII (Concise Ortodôntico diluído), GIII (Alpha Plast) e GIV (controle/Concise Restaurador). Os fragmentos inseridos em secções de tubo PVC com gesso tipo IV foram lixados em politriz com lixas seriada, sofreram condicionamento ácido (H3PO4), lavagem, secagem e botões foram colados as superfícies. Depois de 48 horas em ambiente úmido, deu-se a descolagem. O resultado obtido em relação ao ensaio conclui que o GIII (9,57 MPa) > GII (9,39) > GI (8,87) > GIV (6,96). O teste de Kruskal-Wallis mostrou que cada grupo comparado separadamente ao GIV apresentou diferença estatística (p < 0,01), mostrando capacidade de colagem desses compósitos. Em relação ao tipo de fratura e avaliação do IRA, o GIII foi o que se comportou melhor; fratura adesiva/escore 0 mostrando pequena chance de causar danos ao esmalte. Já nos grupos I e II, a fratura que mais ocorreu foi a coesiva/escore 2, revelando tendência a um comportamento imprevisível do material podendo danificar o esmalte.
A partir da metodologia empregada pode-se concluir que em relação ao cisalhamento os GI, GII e GIII podem ser utilizados para colagem ortodôntica e quanto ao modo de fratura e ao IRA, o Alpha Plast foi o que apresentou menos remanescente mostrando uma menor capacidade de causar dano ao esmalte.
 Ic013
Avaliação da efetividade de três sistemas de colagem de “brackets” através de testes de cisalhamento (estudo in vitro)
SOUZA, C. B.*, ARAÚJO, M. T. S.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: clariceodonto@bol.com.br
O objetivo do estudo foi a avaliação da resistência ao cisalhamento de três tipos de materiais utilizando “brackets” colados nas faces vestibulares de 60 incisivos bovinos previamente preparadas. Os dentes foram incluídos em tubos de PVC em resina acrílica, conservados em geladeira em solução de timol a 1%. A amostra foi dividida em quatro grupos e distribuída de acordo com o material utilizado da seguinte forma: grupo I, o controle, Concise; grupo II, Transbond com sistema Transbond Plus Self Etching Primer; grupo III, Orho Glass efetuando-se o condicionamento da superfície do esmalte com ácido fosfórico a 37%, grupo IV, Ortho Glass sem o condicionamento ácido. Os corpos-de-prova foram submetidos a ensaios mecânicos de cisalhamento com a máquina de ensaio universal do fabricante Emic modelo 10.000, obtendo-se as seguintes médias: o grupo I 32,35 kgf/cm2, o grupo II 76,86 kgf/cm2, o grupo III 53,64 kgf/cm2, e o grupo IV 3,35 kgf/cm2. O teste estatístico (teste t) demonstrou ausência de diferença estatisticamente significante quando comparados os grupos II e III com o grupo I no nível de 95%, enquanto que o grupo IV monstrou diferença significante com o grupo I (p = 0,0002).
A partir da análise dos resultados concluiu-se que o grupo onde o Transbond foi utilizado como material de colagem apresentou maior resistência ao cisalhamento seguido do Ortho Glass com condicionamento ácido que superou o grupo controle e, o grupo onde o Ortho Glass foi utilizado sem condicionamento os resultados obtidos foram muito baixos desaconselhando o uso clínico sem o preparo da superfície. 
 Ic014
Ausência congênita de dentes de pacientes em tratamento ortodôntico: um estudo de prevalência
LAGE, L. G.*, FIDEL, R. A. S., SCHROEDER, M. A., SENNA, M. A., MORAIS, A. P., MAIA, L. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: lu.lg@bol.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a prevalência de ausência congênita de dentes de pacientes em tratamento ortodôntico. Para tanto, trabalhou-se com pacientes em tratamento ortodôntico na Clínica de Especialização em Ortodontia da Universidade Gama Filho/RJ. Como instrumento de pesquisa, trabalhou-se com documentação indireta, utilizando-se os prontuários dos pacientes em tratamento. Como auxiliar no diagnóstico foram utilizados também radiografias panorâmicas e modelos de estudos. A pesquisa foi realizada no período de setembro à novembro de 2002, sendo a amostra constituída por 100 prontuários e suas respectivas radiografias panorâmicas e modelos de estudo. Os principais resultados demonstraram que dos 100 pacientes avaliados, 34 pacientes (34%) apresentaram agenesia de 1 ou mais dentes e o total de dentes com agenesia foi de 116. Os dentes mais afetados foram os terceiros molares com 62,93% (73) dos dentes. Os segundos molares apareceram logo depois com 10,35% (12) e em seguida os incisivos laterais com 8,62% (10) e primeiro pré-molar com 6,9% (8). Os segundos pré-molares apareceram com 6% (7) e os caninos com 2,58% (3), primeiros molares com 1,07% (2), incisivos centrais 0,8% (1), ressaltamos ainda, que em pacientes jovens (abaixo de 15 anos), a ausência congênita do 3º molar exige confirmação radiográfica posterior.
Diante dos resultados podemos concluir que os terceiros e segundos molares foram os mais prevalentes em relação a ausência congênita, ressaltando ainda, a presença dos segundos molares, fato este, contrário a literatura científica.
 Ic015
Avaliação das angulações das raízes de caninos pré- e pós-tratamento ortodôntico com “brackets” com prescrição Roth
SQUEFF, K.*, CLOSS, L.
Ortodontia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: ksqueff@hotmail.com
Após tratamento com aparelhagem fixa observa-se uma variação nas angulações das raízes dentárias que deveriam ser de acordo com as prescrições dos “brackets” utilizados. O presente estudo avaliou retrospectivamente a variação da angulação de caninos superiores e inferiores antes e após tratamento ortodôntico utilizando “brackets” com a prescrição de Roth. Foram utilizadas 39 radiografias panorâmicas de pacientes antes e após término do tratamento ortodôntico fixo em clínica privada. Utilizando a linha média sagital da panorâmica como referência vertical, traçou-se uma linha no longo eixo dos caninos superiores e inferiores e com transferidor mediu-se os ângulos obtidos. Foram avaliadas as variações das angulações pré- e pós-tratamento bem como verificado a simetria da posição final de caninos na mesma arcada. Os dados foram submetidos à análise estatística testes t de Student que revelou haver diferença significativa(p < 0,001) entre angulações pré- e pós-tratamento nos caninos inferiores. Na arcada superior houve diferença dos valores pré- e pós-tratamento, no entanto não foram estatisticamente significativas. Pôde-se ainda verificar que existe simetria na angulação final dos caninos em uma mesma arcada. 
Baseado no resultado deste estudo pôde-se concluir que as variações observadas nas angulações pré- e pós-tratamento de caninos inferiores direito (média - 10,050) e caninos inferiores esquerdo (média – 7,890) são significativas. A simetria das angulações de caninos do lado direito com esquerdo demonstram uma consistência no posicionamento de “brackets” em um mesmo indivíduo.
 Ic016
Avaliação das propriedades de solubilidade e radiopacidade de cimentos obturadores de canais radiculares
DEONÍZIO, M. D. A., GABARDO, M. C. L., SILVA, W. J., TSUDA, L. M., RACHED, R. N., SILVA NETO, U. X., KLEIBER, L. A. F.*
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: billy_la@hotmail.com
O objetivo do presente trabalho foi comparar as propriedades de solubilidade e radiopacidade de 5 cimentos obturadores do sistema de canais radiculares com base na norma ISO/DIS 6876.2. Os materiais avaliados foram: óxido de zinco e eugenol (OZE), Endométhasone (EMT), Endofill (EDF), AH Plus (AHP) e Sealer 26 (S26). Para o teste de solubilidade, espécimes foram armazenados durante 24 h em água destilada, após o que se verificou a diferença entre as massas inicial e final. Para o teste de radiopacidade, as imagens radiográficas dos espécimes foram capturadas e comparadas frente a um “gauge” de radiopacidade em alumínio, por meio do programa Image Tool. O teste de Tukey mostrou diferenças estatisticamente significantes entre as médias (p < 0,05) para as duas propriedades avaliadas. Quanto à solubilidade, o OZE apresentou-se inferior aos outros cimentos e foi significativamente diferente quando comparado ao EMT e S26. Já este último apresentou diferença estatisticamente significante em relação ao outros cimentos quanto a radiopacidade.
De acordo com os resultados obtidos, todos os cimentos estavam em conformidade com a norma ISO/DIS 6876.2.
 Ic017
Estudo comparativo da capacidade de escoamento de dois cimentos obturadores: Endofill versus AH Plus
WERNECK, B. C.*, GOMES, C. C., ALONSO, F. S., FREITAS, L. F., CAMÕES, I. C. G., CHEVITARESE, O.
Especialização em Endodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: ferserra@ig.com.br
O escoamento de um cimento obturador é um fator importante no desempenho clínico do material, pois interfere na sua capacidade de penetrar nos túbulos dentinários e canais laterais. A proposta deste estudo foi avaliar a capacidade de escoamento de dois cimentos endodônticos: Endofill (cimento de Grossman) e AH Plus. Para tal análise foram realizadas 10 amostras de cada material, usando-se o método da espalmabilidade de acordo com a especificação 57 da ADA para cimentos endodônticos. Esse método refere-se a capacidade de espalmar a superfície de uma preparação quando submetida a uma determinada força. Seguindo a especificação de cada fabricante, foi realizadas a pesagem e manipulação dos materiais, sendo 0,5  ml do material introduzido em uma seringa descartável e depositado sobre uma placa de vidro de 10 x 10  cm. Decorridos 180 segundos do início da manipulação, foi colocado no centro da placa o cimento obturador e sobre este um conjunto composto por outra placa de vidro e uma carga adicional, perfazendo um total de 120 g. Passados 10 minutos do início da mistura o peso adicional foi removido. As superfícies das amostras foram medidas no seu maior e menor diâmetro com o uso de um paquímetro Mitutoyo (Japão). Os resultados foram levados para a análise estatística através do teste t, de Student.
Pode-se concluir que o AH Plus possui maior capacidade de escoamento que o Endofill com diferença significante a nível de 1%.
 Ic018
Influência do cianoacrilato pós-tratamento endodôntico no selamento de restaurações provisórias
SIMEZO, A. P.*, ENOUE, T. M., VALERA, M. C., CAMARGO, C. H. R., GOMES, A. P. M., SILVA, A. S.
Dentística Restauradoura - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: anasimezo@zipmail.com.br
O trabalho avalia a eficiência do vedamento marginal de restaurações provisórias após o uso do cianoacrilato (Loctite - BR) pós-tratamento endodôntico. Foram utilizados 72 incisivos bovinos tratados endodonticamente. A metade dos espécimes tiveram a superfície da obturação e a cavidade de acesso impermeabilizados com cianoacrilato e todos os dentes foram selados com cimento provisório como segue: G1- restauração com IRM (Dentsply - Petrópolis, RJ) + impermeabilização de cianoacrilato; G2- IRM sem cianoacrilato; G3- Cimpat W (Septodont - Franca, SP) + cianoacrilato; G4- Cimpat W sem cianoacrilato; G5- Citodur (Dorident - Wilcos - Petrópolis, RJ) + cianoacrilato; G6- Citodur sem cianoacrilato. Os dentes permaneceram em saliva artificial por 60 dias, à 37C e umidade 100% e foram submetidos à termociclagem. Em seguida foram impermeabilizados externamente, exceto na restauração e 1 mm além das margens e imersos em solução de Rodamina B 2% por 24 horas. Foram avaliados as infiltrações em  mm e os dados submetidos aos testes de t (Student) e Kruskal-Wallis (significância de 5%). Os resultados mostraram não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos com e sem cianoacrilato (p > 0,05), mas houve diferença entre os materiais restauradores: Citodur apresentou melhor resultado que o IRM.
Conclui-se que o cianoacrilato utilizado não interfere no selamento das restaurações provisórias.
 Ic019
Análise clínico-radiográfica do processo de reparação perirradicular em pacientes portadores de polpa necrosada
BRITO, A. B.*, FERRARI, P. H. P., SANTOS, M.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: angel.brito@ig.com.br
O objetivo do estudo foi analisar o processo reparacional em dentes portadores de polpa necrosada com área de rarefação óssea perirradicular. Foram selecionados 16 dentes unirradiculares com infecção endodôntica primária. Na 1ª sessão clínica realizou-se o preparo químico-cirúrgico empregando-se como medicação intracanal NDP (0,32 g de fosfato de dexametasona, 2,0 g de paramonoclorofenol, rinossoro e polietilenoglicol 400) em 8 dentes e gel de clorexidina a 2% nos demais canais. Decorridos 7 dias, os canais foram obturados e restaurados com resina fotopolimerizável. Os dentes, quando analisados clinicamente, por um período médio de 6 meses, apresentaram-se assintomáticos. A avaliação radiográfica foi realizada pelo analisador de imagens Leica Q Win 550 (Instituto de Geologia - USP) por meio de detecção de cores na área perirradicular. Os resultados nos indicaram que os canais medicados com gel de clorexidina obtiveram, em média, um percentual de cura radiográfica de 61,30% e aqueles medicados com NDP apresentaram, em média, um percentual de 54,75%.
Conclui-se que o início do processo de reparação ocorreu independente do tipo de medicação intracanal empregada.
 Ic020
Avaliação in vitro de métodos de modelagem de cones de guta-percha em microscopia eletrônica de varredura
DAMETTO, F. R., BRUZADELLI, R. R.*, FERRAZ, C. C. R., GADÊ NETO, C. R., GURGEL, E., GOMES, B. P. F. A., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: renatabruzadelli@uol.com.br
Este trabalho teve como objetivo avaliar in vitro diferentes métodos de preparo da ponta de cones de guta-percha. Cones tamanho medium  (Konne®, Microtipped, Belo Horizonte, MG) foram selecionados para este experimento. Quatro grupos de 10 cones cada foram analisados: Grupo 1 - ponta cortada com tesoura + régua calibradora (Maillefer, Ballaigues, Suíça) no diâmetro #45; Grupo 2 - ponta cortada com lâmina de bisturi + régua calibradora no diâmetro #45; Grupo 3 - tesoura + régua calibradora no diâmetro #45 + modelagem do cone em canal de dente unirradicular preenchido com clorexidina gel (Endogel, Essencial Pharma, Itapetininga - SP), que foi previamente preparado com batente apical feito com lima tipo K #45; Grupo 4 - lâmina + régua no diâmetro #45 + modelagem. Em seguida as amostras foram preparadas e examinadas em microscopia eletrônica de varredura (JEOL - JSM 330A). No Grupo 1 observou-se a presença de dois planos irregulares com bordas convergentes. No Grupo 2 presença de rebarbas nas bordas dos cones. Nos Grupos 3 e 4 a modelagem possibilitou a minimização das irregularidades com o arredondamento das bordas. Porém, o Grupo 4 apresentou os melhores resultados devido irregularidades promovidas pelo corte estarem presentes apenas nas bordas. 
Os resultados sugerem que o corte da ponta do cone de guta-percha com lâmina de bisturi em régua calibradora e posterior modelagem do mesmo no canal radicular preenchido com clorexidina gel, conferem uma melhor adaptação apical da guta-percha.
 Ic021
Atividade antimicrobiana in vitro de agentes tópicos utilizados para descontaminação do campo operatório endodôntico
SANTOS, F. M. L. D.*, GOMES, B. P. F. A., VIANNA, M. E., JACINTO, R. C., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: fredfop@hotmail.com
Agentes antimicrobianos tópicos têm sido estudados como protocolos de descontaminação da coroa dental e câmara pulpar previamente ao tratamento endodôntico. O objetivo deste estudo foi investigar in vitro a atividade antimicrobiana das soluções de H2O2 (3%, 30%), hipoclorito de sódio (NaOCl 5,25%, 2,5%) e iodo 5% frente a alguns microrganismos possíveis de serem isolados da cavidade oral. A atividade antimicrobiana foi determinada pelo método da difusão do ágar. Cilindros de aço inox foram colocados sobre meio de cultura ágar contendo microrganismos e dentro destes foram inoculadas as soluções. As placas foram deixadas em temperatura ambiente por 2 h, em condições gasosas apropriadas, e então encubadas para o crescimento microbiano. Após o período de incubação, as zonas de inibição do crescimento ao redor do cilindro de aço inox foram medidas e os resultados analisados estatisticamente (teste Kruskal-Wallis, p < 0,05). A atividade antimicrobiana in vitro das soluções descontaminantes em ordem decrescente foi: H2O2 30%, H2O2 3%, NaOCl 5,25%, NaOCl 2,5% e iodo 5%. H2O2 30% apresentou média dos halos de inibição significantemente maior (25,01 mm) que as demais soluções (p < 0,05). Iodo 5% apresentou a menor média dos halos de inibição (0,98 mm). E. faecalis foi o microrganismo mais resistente (6,85  mm) (p < 0,05).
Todas as soluções apresentaram atividade antimicrobiana, podendo ser utilizadas na descontaminação do campo operatório endodôntico. (Apoio: FAPESP - 00/13609-7 e CNPq - 520277/996.)
 Ic022
Avaliação clínica após tratamento endodôntico em sessão única de pacientes portadores de diabetes mellitus
FIGUEIRINHO, E. F.*, MANGELLI, M., GARCIA, P. F., BAUMOTTE, K., BARCELLOS, I. F., NOVARINO, F., LETRA, A., MENEZES, R.
Pós-Graduação em Endodontia - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: lilident@compuland.com.br
A literatura relativa ao tratamento endodôntico em pacientes diabéticos, apesar de importante, é escassa. Este trabalho teve como objetivo avaliar efeito do tratamento endodôntico em sessão única sobre o controle metabólico de pacientes diabéticos (variação da glicemia capilar pré-/pós-operatória), além de avaliar a incidência de possíveis complicações pós-operatórias. Foram selecionados 20 pacientes diabéticos tipo I e II, controlados, com dentes unirradiculares, sendo 10 pacientes com indicação para biopulpectomia e 10 deles para necropulpectomia (após diagnóstico através de testes de vitalidade pulpar e radiografias), e também 20 pacientes não-diabéticos que serviram como grupo controle, sendo 10 com polpas vitais e 10 com polpas necrosadas. Antes de cada sessão, obteve-se a glicemia capilar do paciente, verificada através de um glicosímetro. Após preparo do sistema de canais pela técnica “crown-down”, todos os elementos foram submetidos à técnica de obturação imediata. Em seguida, realizou-se nova aferição da glicemia capilar. Resultados indicaram que 80% dos pacientes diabéticos apresentaram diminuição da glicemia pós-operatória e 20% apresentaram elevação do nível glicêmico além de não haver diferenças significativas quanto a sintomatologia pós-operatória, tanto nos casos de polpas vitais quanto necróticas, seja entre grupos de diabéticos testados ou mesmo com o grupo controle.
Concluímos que não há diferenças significativas no tratamento endodôntico em sessão única de dentes de pacientes diabéticos, seja com polpas vitais ou necróticas. (Trabalho aprovado pelo CEP HUCFF/UFRJ - projeto n13/99.)
 Ic023
Avaliação de permeabilidade dentinária provocada por laser diodo em superfície externa de raiz
SOUZA, E. B.*, AMORIM, C. V. G., LAGE-MARQUES, J. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: lilabs@uol.com.br
O envolvimento endo-pério caracteriza-se pela comunicação entre o conteúdo do endodonto e o periodonto, através da dentina radicular permeada por canais secundários e canalículos dentinários. Um dos objetivos do tratamento dessa patologia é o vedamento dessa comunicação. O laser de diodo apresenta características interessantes a esse propósito de diminuição da permeabilidade dentinária externa. O objetivo desse estudo foi avaliar a alteração da permeabilidade dentinária provocada pelo laser de diodo em superfície externa de raiz. Foram utilizadas 8 raízes de dentes unirradiculares que tiveram irradiadas por laser diodo metade de sua superfície externa e outra não-irradiada. Os espécimes tiveram então seus ápices e regiões cervicais impermeabilizados por Super Bonder. Depois de corados com Rodamina 1%, por imersão durante 20 minutos, as amostras foram incluídas em resina epóxi e fatiadas no sentido transversal em espessura de 1  mm. Cada fatia teve sua imagem digitalizada com auxílio do programa de computação Image Lab. Cada imagem foi dividida por diâmetros em 8 partes que foram avaliadas por escores de 0 e 1 (0 - sem entrada de corante na porção analisada e 1 - com entrada de corante). Totalizaram-se 680 amostras (340 irradiadas e 340 não-irradiadas). Os resultados obtidos foram de 104 amostras com escore 1 do grupo irradiado (30,58%) e 124 amostras com escore 1 do grupo não-irradiado (36,47%).
A superfície radicular externa irradiada pelo laser de diodo apresentou-se menos permeável ao modelo experimental aplicado.
 Ic024
Avaliação das características morfométricas de fabricação de instrumentos endodônticos do tipo K
BARBIZAN, J. V., FIGUEIREDO, F. A.*, TANOMARU, J. M. G., TANOMARU FILHO, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: figueiredo.fa@bol.com.br
A fabricação dos instrumentos endodônticos, visando a padronização, é especificada por normas da International Standard Organization (ISO). O objetivo deste trabalho foi avaliar algumas características morfométricas de limas endodônticas do tipo K de diferentes marcas comerciais disponíveis no mercado. Foram avaliadas, em projeção de perfil, com aumento de 40 vezes, as limas do tipo K de aço inoxidável da primeira série (15-40), num total de cinco instrumentos para cada um dos instrumentos que compõem a série, das marcas Maillefer, FKG, Mani, Dyna e Kerr. Foram avaliados os diâmetros inicial e final da parte ativa, comprimento da parte ativa, número de espiras e conicidade. Por meio de valores médios obtidos, foi determinado o percentual de instrumentos que se apresentavam dentro, abaixo ou acima das normas especificadas para os critérios avaliados. Os resultados mostraram que todas as marcas comerciais estudadas apresentavam instrumentos com medidas inadequadas para os padrões estabelecidos pelas normas em algum dos parâmetros avaliados.
Concluiu-se que grande parte das limas do tipo K disponíveis no mercado encontram-se com medidas que não obedecem os padrões estabelecidos, independentemente de sua marca comercial.
 Ic025
Investigação da morfologia interna de dentes de cães
BALTIERI, P. W. Q.*, GOMES, B. P. F. A., GADÊ NETO, C. R., DE-QUADROS, I., ZAIA, A. A., TEIXEIRA, F. B., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: pwqb@yahoo.com
Apesar de cães serem usados como modelo animal, para estudo das reações periapicais frente à terapia endodôntica, devido ao seu adequado tamanho e fácil manuseio, a anatomia de seus canais radiculares não foi totalmente estudada. Estudos experimentais em cães relataram apenas a presença de deltas apicais. O objetivo desta investigação foi estudar a morfologia dos terços cervical, médio e apical de dentes de cães, através da técnica de diafanização. Setenta e dois dentes de cães foram extraídos, lavados, limpos e colocados em solução de formol a 10%. Os dentes utilizados foram incisivos (n = 22), caninos (n = 7), pré-molares (n = 25) e molares (n = 18). As amostras foram submersas em NaOCl 5,25% por seis horas, para dissolução do tecido pulpar. A seguir os dentes foram descalcificados em HCl 5%, desidratados em bateria ascendente de álcoois, sendo então realizada a injeção de corante, diafanização em salicilato de metila e visualização em lupa estereoscópica. Deltas apicais foram encontrados em 69,5% dos dentes estudados, canais laterais apareceram em 22% dos casos, principalmente nos terços cervical e médio. A porcentagem de canais laterais encontrada em pré-molares e molares foi de 28% e 22%, respectivamente.
Concluímos que o sistema de canais radiculares de cães pode mostrar uma maior variabilidade do que a relatada na literatura. Além disso a presença de canais laterais qualifica este modelo animal para os estudos das lesões endo-pério. (Apoio: FAPESP - 00/13689-7 e CNPq - 520277/99-6;105889/2001-6.)
 Ic026
Comparação do diagnóstico clínico-radiográfico com o exame histopatológico das alterações periapicais crônicas
KADOWAKI, A. C. N.*, MATSUDA, V., CALDEIRA, C. L., ANDRADE, W. B., LEMOS, E. M.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: anacarolinank@hotmail.com
Uma das maiores dificuldades para o cirurgião-dentista é estabelecer o diagnóstico das alterações periapicais crônicas baseado apenas em exames clínicos ou radiográficos, principalmente porque estes processos são de evolução lenta e com sintomatologia praticamente ausente. Embora a literatura apresente trabalhos relevantes, a comunidade odontológica insiste em identificar e classificar as periapicopatias pela forma e extensão das lesões. Este estudo propôs realizar uma comparação entre o diagnóstico clínico-radiográfico com aquele identificado pelo exame histopatológico em 60 dentes com indicação de exodontia. Pelo minucioso exame clínico e radiográfico, obtivemos uma hipótese de diagnóstico, classificando os casos como: 1 - granuloma, 2 - cisto e 3 - abscesso crônico. Os dentes foram extraídos e mantidos 24 horas em solução de formol 10% até a análise histopatológica. Os resultados mostraram que 58,03% dos diagnósticos não foram coincidentes, sendo que esta não-coincidência ocorreu em 57% dos granulomas (87% eram cistos e 13% abscessos crônicos), em 39% dos cistos (78% eram granulomas e 22% abscessos crônicos) e em 88% dos abscessos crônicos (67% eram granulomas e 33% cistos), significantes ao nível de 1% pelo teste do 2.
A pesquisa mostra um relevante número de diagnósticos não-coincidentes quando a hipótese clínico-radiográfica indica abscesso crônico, granuloma e cisto, nesta ordem, e atenta ainda para a necessidade de se criarem métodos mais eficientes para a obtenção de um correto diagnóstico das alterações periapicais crônicas.
 Ic027
Estudo comparativo entre as técnicas de instrumentação: manual (oscilatória de De Deus) e acinada a motor (Profile)
PORPINO, V. C., CARVALHO, R. A., DANIEL, R. L. D. P., MARINHO, J. Ú., SILVEIRA, R. E. M.*, SOUSA, K. G., GUEDES, I. H. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE POTIGUAR. E-mail: rusteniomitre@bol.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar, através de análise radiográfica, após a obturação pela técnica da compressão hidráulica, duas técnicas de instrumentação, uma acionada a motor (Sistema Profile) e uma manual (oscilatória de De Deus), no que diz respeito à manutenção do formato original do canal radicular, posteriormente as mesmas. Foram utilizados vinte molares inferiores humanos, divididos em dois grupos, os quais foram subdivididos em quatro subgrupos, com cinco espécimes cada, de acordo com o grau de curvatura radicular. Inicialmente foram feitas radiografias de diagnóstico, no sentido orto- e disto-radial, em seguida realizou-se os acessos endodônticos de todos os dentes. Foram instrumentados dois canais radiculares de cada espécime, o canal mésio-vestibular e o mésio-lingual. Dez dentes foram preparados pelo Sistema Profile e dez pela técnica oscilatória de De Deus. Posteriormente os dentes foram obturados pela técnica da compressão hidráulica vertical, utilizando cone acessório único ou associado a cones de guta-percha secundários e cimento obturador Sealer 26. Efetuadas as obturações, os dentes foram radiografados, novamente nos sentidos orto- e disto-radial. Em seguida, as radiografias foram analisadas.
Com base nos resultados, pôde-se concluir que ambas as técnicas de instrumentação são capazes de manter a forma original do canal radicular, proporcionando ao canal radicular um formato final cilíndrico-cônico.
 Ic028
Estudo comparativo de três técnicas de preenchimento do canal radicular com hidróxido de cálcio considerando a curvatura
TÔRRES, L. H. N.*, LUFT, R., FIGUEIREDO, J. A. P.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: ralb@cpovo.net
Chama a atenção o fato da maioria dos estudos fazerem uso de canais retos para a avaliação da qualidade de preenchimento dos canais radiculares com hidróxido de cálcio. Considerando as dificuldades impostas pela anatomia dos canais curvos, é objetivo desse trabalho avaliar comparativamente três técnicas de preenchimento da pasta de hidróxido de cálcio em canais com pequena e severa curvatura. Foram utilizadas 30 raízes de dentes de humanos e seccionadas transversalmente em 17 mm. Os canais foram preparados com limas Flex R acopladas ao Endogripper associado à farta irrigação com hipoclorito de sódio à 1%. O hidróxido de cálcio p.a. foi incorporado ao soro fisiológico e introduzido aleatoriamente nos canais radiculares através das seguintes técnicas: manual, propulsor de lentulo e compactador de McSpadden e, após, as raízes foram seladas na porção cervical com CIV e isoladas com esmalte para unha. Para a observação da qualidade de preenchimento as raízes sofreram o processo de diafanização.
Os resultados mostraram diferença entre canais retos e curvos, sendo os retos melhor preenchidos do que os curvos. A técnica não interferiu na qualidade do preenchimento, sendo todas estatisticamente semelhantes.
 Ic029
Análise do desgaste dentinário de canais radiculares achatados após instrumentação rotatória
LAUDARES, M. N.*, FERRARI, P. H. P., SANTOS, M. D.
Endodontia - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS. E-mail: mnl@apcd.org.br
A proposta deste estudo foi analisar o desgaste dentinário ocorrido nas paredes do canal quando do emprego de instrumentação rotatória em segundos pré-molares superiores unirradiculares, tendo em vista o achatamento no sentido mésio-distal. Foram selecionados 15 pré-molares superiores unirradiculares, portadores de canais achatados, os quais foram incluídos em resina e seccionados transversalmente em nível de terço médio em 5 fatias de 1  mm de espessura. Os dentes foram divididos em 3 grupos de acordo com o preparo do terço cervical: GI - brocas Gates-Glidden nº 1 e 2 e Largo nº 1 e 2; GII - brocas Flare nº 25/.12 e GIII (controle) - brocas Gates-Glidden nº 1 e 2 e Largo nº 1 e 2. Os grupos I e II foram submetidos ao preparo químico-cirúrgico com brocas Quantec nº 20/.02, 25/.03, 25/.05 e 35/.02 e o GIII com limas do tipo Kerr n 15, 20, 25, 30 e 35, auxiliados pelo creme Endo-PTC e solução de hipoclorito de sódio à 0,5%. As secções foram avaliadas pelo analisador de imagem Leica Q WIN 550 antes e após o preparo para detecção de área desgastada. Os resultados indicaram que, no grupo II o desgaste dentinário ocorreu de maneira mais proporcional entre as 5 fatias, apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas.
Conclui-se que, dos 3 grupos analisados, aquele formado somente pelo Sistema Quantec, ou seja o grupo II, foi o que obteve a melhor performance, tanto em desgaste de área quanto em termos de morfologia final de preparo.
 Ic030
Avaliação de um método de estudo da morfologia bacteriana em microscopia eletrônica de varredura
GADÊ NETO, C. R., GOMES, B. P. F. A., DAMETTO, F. R., FERRAZ, C. C. R., AMGARTEN, G.*, FERREIRA, P. M., SOUZA FILHO, F. J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gra-amgarten@bol.com.br
A microscopia eletrônica e óptica têm sido utilizada para investigar a presença de microrganismos em tecidos removidos de tratamentos cirúrgicos de dentes contaminados. Este estudo teve como objetivo avaliar diferentes métodos de análise da morfologia bacteriana utilizando-se microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram analisados 4 diferentes anteparos de inoculação bacteriana: a) lima tipo K; b) “stop” da lima tipo K; c) pedaço de esponja; d) pedaço da parte opaca da lâmina de microscopia óptica. Foram preparadas um total de 5 amostras para cada tipo de anteparo. Estes foram imersos em tubos contento 4  ml de Fastidious Anaerobe Broth + 1  ml de suspensão de Staphylococcus e/ou Neisseria ssp. Os tubos com os anteparos foram incubados a 37ºC por 16-18 h. Em seguida, os anteparos foram removidos dos tubos e fixados em glutaraldeído a 2,5% por 24 h. Os espécimes foram desidratados em etanol, levados ao ponto crítico e metalizados para análise em MEV. Os resultados demonstraram diferenças na qualidade das imagens entre os anteparos estudados: a) lima tipo K: o brilho do instrumento não permitiu obter imagens definidas; b) “stop” da lima tipo K: forneceu boas imagens; c) pedaço de esponja: imagens ruins com poucas colônias bacterianas; d) pedaço da parte opaca da lâmina de microscopia óptica: a irregularidade da superfície favoreceu o crescimento bacteriano e a visualização de sua morfologia.
O uso da parte opaca da lâmina de microscopia óptica inoculada com cepas bacterianas apresentou-se como um método válido para análise da morfologia bacteriana no MEV. (Apoio: FAPESP, CAPES, CNPq.)
 Ic031
Estudo comparativo de extrusão apical de material decorrente da instrumentação manual e ultra-sônica
ANDRADE, R. R.*, SACONO, N. T., BERBERT, F. L. C. V.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: rodrigo.goyaz@bol.com.br
A instrumentação dos canais radiculares libera raspas de dentina e resíduos orgânicos (tecidos necróticos, remanescentes pulpares, etc.). Esses materiais juntamente com a solução irrigadora utilizada são forçados para a região dos tecidos periapicais durante a instrumentação. A própria instrumentação dos canais radiculares age como um êmbolo jogando todos esses resíduos para o forame apical, ocorrendo, dessa forma, a extrusão apical. Esse trabalho avaliou, comparativamente, a quantidade de material extruído proveniente da instrumentação dos canais radiculares através das técnicas manual e ultra-sônica de preparo biomecânico. Foram utilizados 54 primeiros molares superiores humanos, divididos em dois grupos. O grupo 1 foi instrumentado manualmente pela técnica de Ohio enquanto o grupo 2 foi instrumentado com auxílio do ultra-som (Multi Sonic, Gnatus) de acordo com Berbert em 2001. Ambos os grupos utilizaram como solução irrigadora a água deionizada. O material extravasado durante a instrumentação foi recolhido em filtros de papel, desidratados em estufa à 37ºC durante 90 minutos e pesados em balança analítica. A diferença entre o peso inicial e o peso final dos filtros de papel correspondeu à quantidade de material extruído apicalmente.
Houve maior extrusão quando se utilizou a técnica manual para o preparo biomecânico, porém, a diferença encontrada foi muito pequena e os testes estatísticos convencionais não demonstraram significância em vista dos números apresentarem pequenas diferenças entre si.
 Ic032
Fluorose dentária endêmica em zona rural do município de São Francisco, Minas Gerais, Brasil
SANS, F. M. M.*, CASTILHO, L. S., FERREIRA, E. F.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: voodoosl@yahoo.com.br
Este estudo tem como objetivo descrever a prevalência de fluorose endêmica na zona rural do município de São Francisco - MG. O inquérito epidemiológico foi feito em 4 distritos rurais que captavam água para consumo em poços tubulares com excessivos teores de fluor (média de 3,9 mg/l). Os poços foram perfurados de 1979 a 1982 e alguns já foram desativados ou dessalinizados. Os exames foram realizados em todos os indivíduos (285) que compareceram aos locais determinados, por um único examinador, sob luz natural, após escovação com dentifrício, com ajuda de afastadores descartáveis e gaze esterilizada, utilizando-se o índice TF. Para análise neste estudo, classificaram-se os dentes em 4 grupos: F1 - fluorose aceitável (TF 0 a 2); F2 - comprometimento estético (TF 3 e 4); F3 - com perda de estrutura (TF 5 e 6); F4 - com grande destruição (TF 8 e 9). Nos dentes posteriores observou-se uma maior prevalência de F3 e F4 (14,2 a 26,4%) do que nos dentes anteriores (8,3 a 16,1%). Apesar da menor perda de estrutura, os dentes anteriores apresentam-se seriamente comprometidos esteticamente em função do manchamento marrom denominado por eles de “dente enferrujado”. Os moradores da região ainda utilizam a água dos poços, mesmo desativados, por considerarem a água “mais limpa” que as barragens alternativas.
Os resultados indicam a necessidade de procedimentos restauradores e estéticos e sobretudo, o esclarecimento à população das causas e feitos da fluorose, tendo como meta a participação de todos no controle desta endemia. (Apoio: FAPEMIG.)
 Ic033
Avaliação da reprodutibilidade e correlação entre índices de acúmulo de biofilme dentário
SOUZA, Y. T.*, ANGELO, A. R., OLIVEIRA, M. V. A. M., ALMEIDA, R. V. D., PADILHA, W. W. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: ytalita@bol.com.br
O propósito desta pesquisa foi avaliar os aspectos de reprodutibilidade e correlação de quatro índices de acúmulo de biofilme dentário: Índice de Turesky (IT), Índice de O’Leary (IO), Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) e Índice de Performance de Higiene Oral do Paciente (PHP). Compôs a amostra 60 crianças de ambos os gêneros com idades variando de 8 a 12 anos que foram examinados após evidenciação com solução à base de fucsina. O exame clínico procedeu-se de forma cega, onde os índices foram coletados seqüencialmente por dois examinadores (I e II). A avaliação foi feita de modo a verificar diferenças entre os resultados dos dois examinadores e entre os índices. Os resultados mostraram valores médios de 3,12 para o examinador I e 2,99 para o examinador II, em IT; 96,30% para o examinador I e 96,12% para o examinador II em IO; 2,24 para o examinador I e 2,19 para o examinador II s em IHOS; 0,86 para o examinador I e 0,84 para o examinador II para o PHP. Os valores da estatística de kappa foram: 0,49; 0,59; 0,64 e 0,69 para o IT, IO, IHOS e PHP, respectivamente. A análise estatística entre os índices pelo teste de regressão linear apontou valores significantes ao nível de 1%.
Conclui-se que a concordância entre examinadores de acordo com o teste estatístico kappa pode ser classificada como moderada, sendo observado baixo grau de reprodutibilidade em relação ao Índice Turesky (IT), e que existe uma relação linear entre os índices de acordo com o teste de regressão.
 Ic034
Avaliação do conhecimento dos atletas do Esporte Clube Mamoré/MG: um meio para promoção de saúde bucal
BRITO, J. A. R.*, CRUZ, C. O., GIOVANNINI, J. F. B. G., SILVEIRA, R. R.
CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA. E-mail: joaoarb@uai.com.br
Atualmente, observa-se uma grande preocupação em estabelecer métodos adequados de prevenção à cárie dental, podendo sua eficácia estar relacionada à redução da prevalência desta doença. Este trabalho teve por objetivo avaliar o conhecimento dos atletas do Esporte Clube Mamoré sobre saúde bucal, além de reconhecer os métodos preventivos utilizados pelos mesmos. Para isto, foi elaborado um questionário composto por 32 questões relacionadas a aspectos como hábitos alimentares, experiências anteriores de tratamento odontológico, medidas de prevenção à cárie e freqüência de utilização das mesmas. O questionário foi aplicado a 19 atletas por graduandos em Odontologia, devidamente treinados, calibrados e sob supervisão especializada. Previamente à entrevista, os atletas foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo e assinaram um termo de livre consentimento. Após as entrevistas, os dados foram reunidos e organizados na forma de gráficos e tabelas.
Os resultados permitiram concluir que, embora cientes da importância de se manter métodos de prevenção à cárie, uma grande porcentagem (89%) dos entrevistados não relatou tentativa de controle de açúcar na dieta, indicando a importância de reeducação alimentar para se evitar a necessidade de intervenções invasivas. (Apoio: E.C. Mamoré.)
 Ic035
Análise da atividade de bochechos de fluoreto de sódio e própolis sobre o biofilme e Streptococcus mutans em crianças
ÂNGELO, A. R.*, SOUZA, Y. T., ALMEIDA, R. V. D., CASTRO, R. D., PEREIRA, M. S. V., PADILHA, W. W. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: angelinne@ig.com.br
Este estudo objetivou avaliar a atuação clínica e microbiológica das soluções para bochecho de fluoreto de sódio a 0,2% e própolis a 6,25% em crianças cárieativas. Determinou-se a concentração bactericida mínima do extrato etanólico da própolis sobre S. mutans in vitro. Compuseram a amostra 30 crianças da escola David Trindade - João Pessoa/PB na faixa etária de 8 a 10 anos que foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos conforme o bochecho utilizado: GF - fluoreto de sódio e GP - própolis. Foram coletados índices de acúmulo de biofilme dentário, doença gengival e amostra salivar para cultura microbiológica antes da 1ª (In - inicial) e 24 horas após a 15ª (Fn - final) aplicação das soluções. Os bochechos foram aplicados durante quinze dias consecutivos por um minuto, sendo supervisionados e orientados. Os resultado indicaram em valores médios para In e Fn no GF: IG 0,34/0,11; ISG 13,22/9,15; PHP 0,88/0,79; IHOS 2,4/2,0 e UFC/ml 5,05  102/4,81  102. Para GP: IG 0,44/0,37; ISG 22,31/13,48; PHP 0,77/0,65; IHOS 2,0/1,86 e UFC/ml 9,41  102/2,09  102. As diferenças entre In e Fn para GF obtiveram significância estatística pelo teste t para IG (p < 0,01), ISG (p < 0,05), PHP (p < 0,01), IHOS (p < 0,01) e, para GP ISG (p < 0,05), PHP (p < 0,05), UFC/ml (p < 0,05). O cruzamento entre GF e GP foi significante em UFC/ml pelo teste t (p < 0,05).
Concluiu-se que a) o desempenho isolado das soluções testadas foi efetivo, b) no cruzamento para os indicadores clínicos constatou-se uma equivalência e c) no parâmetro microbiológico apenas o GP apresentou redução significativa nos níveis de UFC/ml de saliva.
 Ic036
Efeito da clorexidina e do fluoreto de sódio associado à remoção mecânica sobre o biofilme e o nível de S. mutans
BROCOS, L. P.*, LEAL, C., ALMEIDA, R. V. D., CASTRO, R. D., PADILHA, W. W. N.
Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: liviabrocos@uol.com.br
Objetivou-se verificar a atuação clínica e microbiológica de soluções para bochecho de clorexidina a 0,12% e fluoreto de sódio a 0,2% associados à escovação dentária supervisionada em crianças cárieativas. Compôs a amostra 27 crianças com idades entre 10 e 11 anos distribuídas aleatoriamente em três grupos: GE - escovação (grupo controle); GC - escovação + bochecho de clorexidina; GF -  escovação + bochecho de fluoreto de sódio. Os procedimentos testados foram realizados por quatorze dias consecutivos, sendo coletados índices de acúmulo de biofilme dentário, doença gengival e amostra salivar para cultura microbiológica antes da 1ª (In - inicial) e 24 horas após a 14ª (Fn - final) aplicação. Realizaram-se exames clínicos (ISG - Índice de Sangramento Gengival; IG - Índice Gengival; PHP - Performance de Higiene do Paciente; IHOS - Índice de Higiene Oral Simplificado) e determinação de UFC/ml de S. mutans. Os resultados indicaram em valores médios para In e Fn no GE: IG 0,18/0,11; ISG 12,28/6,56; PHP 0,72/0,61; IHOS 1,77/1,62 e UFC/ml 817  103/173 103. Para GC: IG 0,43/0,20; ISG 16,87/4,34; PHP 0,72/0,43; IHOS 1,97/1,09 e UFC/ml 790  103/136  103. Para GF: IG 0,26/0,19; ISG 10,75/2,88; PHP 0,64/0,65; IHOS 1,86/1,77 e UFC/ml 905  103/161  103. Pelo teste de ANOVA foi encontrada significância apenas para a diferença entre In e Fn em GC e GF para IHOS (p < 0,05) e PHP (p < 0,05).
Concluiu-se que solução de clorexidina foi mais eficaz que a solução de flúor sobre os níveis de biofilme. Para os indicadores gengivais e microbiológico ambos tiveram desempenho semelhante ao controle.
 Ic037
Cárie dentária em pacientes especiais: influências da idade, prematuridade e escolaridade materna
SILVA, C. P.*, SANS, F. M. M., CASTILHO, L. S., RESENDE, V. L.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: fampires@brfree.com.br
Com o objetivo de verificar prováveis fatores que influenciam o aparecimento de lesões cariosas em pacientes portadores de necessidades especiais, foram analisados 184 prontuários do Projeto de Extensão “Atendimento Odontológico ao Paciente Especial” da Faculdade de Odontologia da UFMG. Foram coletados dados referentes à idade e ao total de dentes (decíduos e permanentes) cariados, perdidos e obturados na primeira consulta. Outras variáveis consideradas foram: se o indivíduo era prematuro e escolaridade da mãe (em anos). Utilizou-se, para efeito de análise, o coeficiente de correlação de Pearson (moderado -  0,671 - apenas entre cárie em permanentes e idade) e a regressão linear. O modelo que melhor explicou a progressão da cárie em dentes permanentes incluiu a idade (p = 0,000 e coeficiente de determinação 44,8%). Um segundo modelo envolvendo cárie em dentes permanentes, idade e escolaridade materna apresentou um coeficiente de determinação ajustado de 41,0% e p = 0,00 para idade e p = 0,05 para escolaridade materna. A idade também influenciou a cárie em dentes decíduos (p = 0,01), porém apresentou um coeficiente de correlação fraco e um coeficiente de determinação ajustado de 3,1% significando que o modelo possui baixo poder explicativo. A prematuridade não demonstrou influenciar a predisposição do paciente especial à carie dentária tanto em dentes permanentes quanto em decíduos. 
Concluiu-se que outros fatores, tais como a alimentação, associados à idade do paciente especial e escolaridade materna possam apresentar um maior poder explicativo sobre o fenômeno da cárie. 
 Ic038
Efeito dose-resposta da reatividade do fluoreto com o esmalte dental
ARTHUR, R. A.*, GIANCRISTÓFARO, M., TABCHOURY, C. P. M., CURY, J. A.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rodrigofop@yahoo.com.br
Os modelos de avaliação da reatividade do fluoreto (F) com o esmalte dental devem comprovar relação dose-resposta. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar a relação dose-efeito entre concentração de F em solução aquosa e sua incorporação pelo esmalte bovino hígido e com lesão cariosa artificial. Para isso, blocos dentais hígidos e com lesão cariosa artificial foram distribuídos aleatoriamente nos seguintes grupos de tratamento: água destilada deionizada (G1), solução de 50  ppm F (G2), solução de 100  ppm F (G3), solução de 200  ppm F (G4) e solução de 400  ppm F (G5). Cada grupo recebeu 12 blocos hígidos e 12 cariados, que foram tratados com 2  ml de solução para cada  mm2 de área exposta de esmalte, sob agitação constante por 10 min. F presente no esmalte foi determinado removendo-se 2 camadas de esmalte com HCl 0,5 M seguido de análise em eletrodo íon-específico. Os resultados (média  dp) de F no esmalte (mg/g) na 1ª camada para blocos hígidos foram: G1: 76,9  49,9; G2: 78,9  24,9; G3: 98,5  49,8; G4: 104,1  31,9; G5: 172,7  39,9 (R2 = 0,974; p < 0,00001); para blocos cariados: G1: 146,8  40,1; G2: 425,7  73,7; G3: 560,7  98,3; G4: 680,1  116,1; G5: 837,7  92,9 (R2 = 0,929; p < 0,00001); e na 2ª camada: G1: 142,7  60,3; G2: 499,6  33,9; G3: 491,7  94,2; G4: 710,4  146,1; G5: 814,3  173,3 (R2 = 0,878; p < 0,00001).
Os resultados mostram que o modelo usado apresenta relação dose-efeito entre a concentração de F e sua incorporação pelo esmalte dental hígido e com lesão cariosa artificial, sugerindo seu uso tanto em pesquisa básica como na avaliação de produtos fluoretados para higiene bucal. (Apoio: PIBIC-CNPq.)
 Ic039
Saúde bucal e determinantes socioeconômicos em um município do Rio Grande do Norte
SOUZA, P. M.*, ARAUJO, L. C., BRITO, E. W. G., ARAÚJO, Y. P., GURGEL, A. M. G., ALMEIDA FILHO, D. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: petulasouza@ig.com.br
Este estudo buscou verificar as relações entre a qualidade de vida e as condições de saúde bucal, a partir de uma pesquisa epidemiológica transversal realizada no município de Arez - RN, com uma amostra aleatória estratificada em múltiplos estágios de base domiciliar. Foram pesquisados indivíduos nos grupos etários preconizados pela Organização Mundial de Saúde - OMS (15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos) e avaliados com relação a variáveis relativas à saúde bucal (cárie, doença periodontal, uso e necessidade de prótese), dados socioeconômicos e de acesso a serviços de saúde. A metodologia aplicada foi semelhante à utilizada no Projeto SB2000. A análise estatística tomou como desfechos a proporção de dentes cariados e a necessidade de prótese dentária e, como variáveis independentes, alguns indicadores socioeconômicos. Como resultados, verificou-se que o tempo desde a última visita ao dentista não apresentou relação significativa com a proporção de dentes cariados, mas se relacionou significativamente com a necessidade de prótese (p = 0,007). Necessidade de prótese também apresentou relação significativa com escolaridade (p < 0,0001), mas não com renda. Número de pessoas por cômodo relacionou-se fortemente à proporção de dentes cariados (p < 0,001), mas não com necessidade de prótese.
Conclui-se que variáveis socioeconômicas que indicam qualidade de vida são fatores determinantes das condições de saúde bucal e o conhecimento adequado destas relações se mostra como estratégia fundamental na organização dos serviços de saúde e para um melhor conhecimento da distribuição das doenças bucais.
 Ic040
Prevalência de dor de dente e associação com cárie e condições socioeconômicas em escolares em Florianópolis, SC
NOMURA, L. H.*, BASTOS, J. L. D., PERES, M. A.
Saúde Pública - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: lincon.nomura@bol.com.br
O objetivo foi de avaliar a relação entre dor de dente, cárie dentária e condições socioeconômicas em escolares de 12 e 13 anos de idade matriculados em uma escola estadual localizada no município de Florianópolis em 2002. Trata-se de um estudo transversal que envolveu todos os escolares de 12 e 13 anos de idade completos (n = 181). Episódio de dor de dente foi a variável dependente investigada. Através de um questionário foram obtidas informações socioeconômicas das famílias. Cárie dentária foi aferida através do índice CPO-D (OMS, 1997). A equipe de campo foi formada por um examinador e um anotador. A análise estatística compreendeu o teste do qui-quadrado e análise de regressão logística múltipla não-condicional. A taxa de resposta foi de 93,8%. A concordância intra-examinador, medida dente a dente, foi alta (kappa > = 0,73). A prevalência de dor de dente foi de 33,7% (IC95%, 26,0-42,0). A análise de regressão revelou, após o ajuste entre as variáveis, que crianças com índice CPO-D  3 apresentaram 3,3 (OR IC95%, 1,5-7,1, p = 0,003) a chance de ter dor de dente em relação àquelas livres de cárie. Crianças cujas mães tinham até 4 anos de escolaridade relataram 2,4 (OR IC95%, 1,1-5,5, p = 0,031) a chance de dor de dente comparadas às demais e aquelas de famílias com renda de até R$199,00 mensais apresentaram 3,0 (OR IC95%, 1,1-8,0, p = 0,026) vezes a chance de apresentarem dor em relação às com renda maior.
Alto ataque de cárie dentária, baixa escolaridade materna e baixa renda familiar estiveram associados à dor de dente na população estudada. (Apoio: CNPq 2002/2003.)
 Ic041
Efeito dos parabenos na incorporação de fluoreto pelo esmalte dental
TRAMONTINO, V. S.*, TABCHOURY, C. P. M., CURY, J. A.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: vtramontino@hotmail.com
Trabalhos anteriores têm mostrado que enxaguatórios bucais fluoretados, comerciais ou não, contendo o conservante metilparabeno (MP) apresentam aumento na incorporação de fluoreto (F) pelo esmalte dental. Este efeito pode ser simplesmente devido ao menor pH da solução ou à capacidade do MP facilitar a difusão do F para o interior do esmalte. Assim, as soluções foram tamponadas e propilparabeno (PP) foi usado como controle por ser mais difusível. Blocos de esmalte dental bovino com lesão cariosa artificial foram aleatoriamente distribuídos nos seguintes grupos (n = 12) de tratamentos com NaF (200  ppm F): (G1) NaF - controle positivo; (G2) NaF e MP 13  mm; (G3) NaF e PP 13  mm em propilenoglicol 35% (usado para solubilizar o PP); (G4) NaF em propilenoglicol 35%. Todas as soluções continham tampão cacodilato 0,1 M e o pH foi ajustado para 6,27. Os blocos foram tratados com 2  ml de solução/mm2 de área exposta de esmalte, sob agitação constante por 10 min. F incorporado foi determinado removendo-se 2 camadas de esmalte com HCl 0,5 M, seguidas de análise com eletrodo específico. Os resultados (média  dp) de F no esmalte (μg/g) presente na 1ª camada foram: (G1) 1.327,0  178,2a; (G2) 1.316,9  112,7a; (G3) 1.209,1  205,2a; (G4) 1.055,7  95,8b; F total nas 2 camadas: (G1) 2.718,2  270,8ab; (G2) 2.729,7  117,7a; (G3) 2.515,9  249,9b; (G4) 2.298,1  154,8c. Tratamentos seguidos por letras distintas diferem entre si pelo teste de Newman-Keuls (p < 0,05).
Os resultados sugerem que o propilparabeno pode aumentar a reatividade do fluoreto com o esmalte dental. (Apoio: FAPESP - 02/14064-6.)
 Ic042
Imunodetecção ultra-estrutural de osteopontina no côndilo em crescimento de ratas com hipotiroidismo
ARANA-CHAVEZ, V. E., TESSI, S. S.*, FREITAS, F., MORISCOT, A. S., GOUVEIA, C.
Histologia e Embriologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: sstessi@usp.br
O hipotiroidismo reduz a atividade clástica durante a ossificação endocondral do côndilo de ratos (Arana-Chavez et al., Pesqui Odontol Bras, 16:95, 2002). A osteopontina (OPN) é uma das principais proteínas não-colágenas que participa tanto do processo de formação como de reabsorção óssea. No presente estudo foi investigado a presença e distribuição de OPN na matriz óssea em animais com hipotiroidismo, com e sem tratamento com T3. Nove ratas Wistar com 21 dias de idade foram utilizadas neste estudo. Em 6 ratas o hipotiroidismo foi induzido com metimazol 0,1% e perclorato de sódio 1%. Após uma semana foi iniciado o tratamento em três ratas com 5 doses/dia (300 mg/100 g peso) de hormônio T3 (G. T3); 3 ratas foram deixadas sem tratamento (G. Hipotiróideo). O G. Controle foi constituído de 3 ratas nas quais não foi induzido o hipotiroidismo. Os animais foram sacrificados após 28 dias de tratamento no G. T3. Os côndilos foram fixados em glutaraldeido 0,1% + formaldeído 4% em tampão cacodilato sob irradiação com microondas, descalcificados em EDTA, desidratados e incluídos em resina LR White. Cortes ultrafinos foram incubados com anticorpo anti-OPN, seguido de incubação com proteína A-ouro. No G. controle, a imunorreatividade para OPN foi, em acúmulos, nas linhas cementantes e na superfície onde osteoclastos estavam presentes. Os G. Hipotiróideo e G. T3 apresentam o mesmo padrão embora no hipotiroidismo, onde a espessura do osso foi maior, a presença de OPN tenha aparecido em maior proporção.
Os resultados mostram que o hipotiroidismo não afeta a secreção de OPN no côndilo.
 Ic043
Situação vacinal dos cirurgiões-dentistas de Mariana e Ouro Preto em relação à hepatite B: vacinação versus soroconversão
OLIVEIRA, C. S.*, PORDEUS, I. A.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: cisena@yahoo.com.br
A vacinação contra hepatite B é de enorme importância para os profissionais da Saúde, no exercício de suas funções, devido à grande prevalência, contágio e severidade desta doença. Uma vez vacinado, faz-se necessário o teste sorológico. O objetivo deste estudo foi analisar a prevalência de vacinação e testagem sorológica entre os cirurgiões-dentistas dos municípios de Ouro Preto e Mariana/MG. Empregando um questionário pré-testado, entrevistaram-se 84% dos cirurgiões-dentistas instalados e atuantes nessas cidades, totalizando 53 profissionais. Os dados sofreram tratamento estatístico com análise univariada empregando os testes do qui-quadrado e exato de Fisher. Observou-se que 48 profissionais (91%) eram vacinados, sendo que apenas 8 (15%) fizeram teste sorológico. Verificou-se que as variáveis explicativas: tempo de formado, especialidade, utilização do EPI e tratamento do instrumental contaminado não apresentaram significância estatística, com exceção da variável gênero, onde 21% das mulheres realizaram o teste sorológico e somente 10% dos homens o fizeram (Fisher - p = 0,03).
Enquanto a vacinação contra a hepatite B está bem estabelecida entre os cirurgiões-dentistas, esforços devem ser envidados para a incorporação de um protocolo de testagem sorológica após a vacinação. (Apoio: FAPEMIG, CNPq.)
 Ic044
Perfil da equipe odontológica da rede municipal da cidade do Recife quanto ao uso das medidas de proteção-padrão
RÊGO, R. A.*, CORRÊA, R., MELLO, B. A.
Clínica e Odontologia Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: rarego@bol.com.br
Este trabalho avaliou as medidas de proteção-padrão utilizadas pelos cirurgiões-dentistas e equipe auxiliar, da rede pública municipal do Recife, para controle de infecção cruzada. Foi aplicado um questionário a 190 profissionais com perguntas referentes a imunizações, lavagem das mãos, determinação dos equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados, manuseio/descarte das agulhas e cuidados com as brocas e sacadores de broca, observando-se que 94,73% dos entrevistados são vacinados contra hepatite B, 95,22%, contra tétano e 83,16%, contra tuberculose; Em relação à lavagem das mãos, 20,53% não lavam as mãos antes da consulta e 79,47%, lavam; destes, 67,89% lavam antes e após retirada das luvas, sendo de 29,47% o percentual dos que não lavam após retirá-las; quanto ao uso dos EPI, 95,26% usam luvas, 91,58%, avental, 80,00%, máscara, 48,42%, óculos de proteção, 46,32%, gorro e 33,68% utilizam EPI completo. As agulhas são descartadas com capa por 82,11% dos entrevistados e sem capa, por 17,89%, todas em depósitos específicos para pérfuro-cortantes. Os sacadores de broca são desinfetados a cada paciente e esterilizados ao final do expediente por 44,21% e 3,68% dos entrevistados, respectivamente. As brocas são retiradas das canetas logo após o uso por 83,68% dos entrevistados.
Conclui-se que, embora os profissionais de Odontologia e sua equipe auxiliar estejam empenhados em utilizar as medidas de controle de infecção, ainda há aspectos a serem revistos.
 Ic045
Hepatite B: prevenção e imunização dos acadêmicos de Odontologia da UFU e UNIT - Uberlândia
FARIA, R. A., OLIVEIRA, D. A.*, BIFFI, J. C. G., FURTADO, L. C. F., SILVA, N. R., SILVA, K. B.
Endodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: danielleteodorak@hotmail.com
A adoção de medidas de controle de infecção durante a prática odontológica é essencial frente a hepatite B, pois esta é a doença de maior risco de contaminação. Dentre as medidas, destacam-se principalmente o uso de EPI – equipamento de proteção individual – e a realização do esquema vacinal completo. Na primeira etapa os objetivos foram verificar a fase de vacinação e a disposição quanto à utilização do EPI pelos acadêmicos dos cursos de Odontologia da UFU e UNIT. Foram aplicados 198 questionários, sendo que 97% apresentaram disposição para o uso do EPI e apenas 64,1% tomaram as 3 doses da vacina. Na segunda etapa, o objetivo foi verificar os títulos de anti-HBs detectados após os exames sorológicos de uma amostra aleatória de 65 acadêmicos. Para análise estatística foram empregados os testes de 2 (qui-quadrado) e o coeficiente de correlação por postos de Spearman (Siegel, 1975) com nível de significância de 5% de probabilidade (p < 0,05). Obteve-se um valor de rs = 0,3024 e a probabilidade associada a esse valor = 0,014, caracterizando uma correlação positiva significante entre o número de doses e os resultados dos exames sorológicos. O valor de 4,10 indicou que houve diferença estatisticamente significativa entre os resultados encontrados. 
Tomando-se como valor ideal de nível de imunização 10 mUI/ml, concluiu-se que os acadêmicos que tomaram 3 doses (58 indivíduos) apresentaram mais resultados positivos (87,93%) do que os 7 indivíduos que tomaram 1 ou 2 doses (57,14%). (Apoio financeiro: CNPq.)
 Ic046
A desinfecção de moldes nas clínicas odontológicas da cidade de Itaperuna - RJ
TINOCO, M. R.*, GALLITO, M. A., OLIVEIRA, K. O., MACIEL, R. M. V., BASTOS, M. F. A., SILVA, E. V., DUARTE, R. C. A.
CAMPUS V - ITAPERUNA - UNIVERSIDADE IGUAÇU. E-mail: rubea@censa.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o percentual de cirurgiões-dentistas que executam a desinfecção de moldes na clínica odontológica e se este procedimento faz parte do protocolo de biossegurança dessas clínicas. Foram distribuídos 140 questionários para os CDs da cidade de Itaperuna-RJ, com a intenção de abordar se os mesmos apresentam conhecimento sobre o assunto, técnicas, materiais utilizados e se executam a desinfecção de moldes na clínica odontológica. Foram respondidos 114 questionários, os quais foram submetidos à análise estatística descritiva e obtivemos os seguintes resultados: 91,22% dos CDs conhecem o assunto abordado e 8,78% não conhece; 93,85% consideram que os moldes são vias de contaminação e 6,15% não consideram; 58,77% notam a presença de sangue nos moldes e 41,23% não notam; 87,71% acreditam que os materiais de moldagem são suscetíveis à desinfecção e 12,29% não acreditam; 77,20% executam a desinfecção e 22,80% não executam. Dentre os CDs que executam: 50,88% utilizam a técnica do spray e 25,43% a técnica de imersão. Quanto ao desinfetante empregado: 31,58% utilizam o hipoclorito de Na, 25,43% glutaraldeído a 2%, 18,42% clorexedina e 24,55% não relataram o desinfetante.
Com base nesses dados pudemos concluir que a maioria dos CDs entrevistados apresenta conhecimento sobre o tema abordado, incluíram a desinfecção de moldes nos protocolos de biossegurança de suas clínicas. Uma grande parte destes CDs executa a desinfecção de moldes na clínica odontológica evitando asim a transmissão de várias doenças através de uma possível contaminação cruzada.
 Ic047
Avaliação da atividade antimicrobiana de dentifrícios – estudo in vitro
FUZARO, F. M.*, OLIVEIRA, P. A., VERRI, M. P., SALVADOR, S. L.
Análises Clínicas Tóxicas e Bromatológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: felipemf@linkway.com.br
O objetivo deste estudo foi determinar os valores da diluição inibitória máxima (DIM) de dentifrícios comercialmente disponíveis no mercado nacional e internacional, frente a diferentes microrganismos indicadores (bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos em forma de levedura), através da técnica de diluição em ágar. Para tal finalidade, foram feitas diluições decimais a partir dos sobrenadantes dos diferentes dentifrícios, as quais foram incorporadas aos meios de cultura BHI-a ou MH-a (Difco). As diluições finais variaram de 1:10 a 1:20.480. Após a solidificação dos meios, procedeu-se a inoculação das cepas indicadoras através de um multiaplicador de Steers. A seguir, as placas foram incubadas a 37C/ 24-48 horas, em condições de aerobiose ou microaerofilia, de acordo com as exigências fisiológicas de cada microrganismo. As placas foram submetidas à leitura, considerando-se como DIM a maior diluição que não permitiu o crescimento visível dos microrganismos. Todos os seis dentifrícios avaliados apresentaram elevada atividade antibacteriana (DIM 1:20 a 1:1.280) tanto sobre bactérias Gram-positivas, incluindo as espécies cariogênicas (S. mutans e S. sobrinus), assim como, sobre as Gram-negativas periodontopatogênicas. No tocante a atividade antifúngica, os dentifrícios avaliados mostraram menor atividade antimicrobiana (DIM 1:20 a 1:40).
Os valores da DIM observados em todos os dentifrícios avaliados, quando extrapolados para os valores da concentração inibitória mínima, são compatíveis com aqueles encontrados na cavidade bucal. (Apoio: PIBIC-CNPq/USP.)
 Ic048
Aderência de Streptococcus mutans em “piercings’ utilizados na cavidade bucal
PLEFFKEN, P. R.*, LOURENÇO, A. P. A., KOGA-ITO, C. Y., JORGE, A. O. C.
Biociência e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: pattypleffken@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a aderência de Streptococcus mutans aos “piercings” e alguns adereços que podem ser a estes conectados. Foram testados 10 “piercings” linguais de aço cirúrgico, 10 de titânio e 10 de acrílico; 10 labiais de aço cirúrgico; e 20 adereços, 10 de borracha e 10 de acrílico. Os “piercings” foram esterilizados em tubos contendo ml de caldo BHI com 1% de sacarose. Suspensões de S. mutans GS5 contendo 1.000.000 células por  ml foram inoculadas em cada tubo. Após a incubação por 48 h a 37 C em microaerofilia, as peças foram transferidas para tubos contendo 2 ml de solução fisiológica esterilizada e agitados. A partir desta suspensão, foram realizadas diluições e 0,1 ml de cada diluição foi semeado em ágar Mitis Salivarius. As colônias foram contadas para obtenção do número de unidades formadoras de colônias por mililitro. Os dados obtidos foram comparados através do teste Kruskal-Wallis (p < 0,05). Observou-se nível de aderência de S. mutans maior e estatisticamente significativo para “piercings” de aço cirúrgico (média + desvio padrão = 4,77  0,49) e de acrílico (4,77  0,73). Nível de aderência significativamente menor foi observado para o adereço de borracha (3,28  0,66) em relação aos demais grupos.
Conclui-se que houve aderência de S. mutans em todas as peças testadas e maiores níveis foram observados para “piercings” de acrílico e de aço cirúrgico. Os resultados podem indicar que os “piercings” na cavidade bucal podem influenciar no risco de cárie.
 Ic049
Correlação entre contaminação de escovas dentais infantis e condições de saúde bucal – cultura microbiológica e MEV
LEAL, C.*, BROCOS, L. P., ALMEIDA, R. V. D., CASTRO, R. D., MAIA, L. C., PADILHA, W. W. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: ciniraleal@hotmail.com
Este estudo objetivou avaliar a contaminação bacteriana de escovas dentais (CBE) e sua relação com as condições de saúde bucal. Compôs a amostra 30 crianças entre 6 e 8 anos distribuídas em dois grupos segundo a presença (G1) ou ausência (G2) de lesão cariosa ativa. Foram coletados índices de biofilme dental (IHOS - Índice de Higiene Oral Simplificado), doença gengival (IG - Índice Gengival), experiência de cárie (CPOD/ceod), e amostra salivar para contagem de UFC/ml de S. mutans. Após escovação supervisionada única com creme dental sem antimicrobiano (Sorriso), a CBE foi analisada pela técnica de contagem (UFC/ml) de S. mutans e MEV. Os resultados médios para os dados clínicos foram para G1: IHOS = 1,73; IG = 0,30; CPOD = 5,3 e para G2: IHOS = 1,8; IG = 0,14; CPOD = 0. As culturas foram positivas para 13 (86,6%) das escovas em ambos os grupos. A MEV evidenciou colônias (CBE) aderidas às cerdas em G1 e G2. Não houve associação entre a presença de lesão de cárie e CBE, obtendo-se valores médios em UFC/ml para CBE de 8,5  103 e 4,2  103 para G1 e G2 respectivamente, encontrando-se no teste t o valor de p = 63,5% – não significante. Ao teste de Spearman os coeficientes de correlação foram: em G1: r = –0,11 para CBE versus IHOS; r = –0,29 para CBE versus IG; r = 0,15 para CBE versus CPOD; e r = 0,02 para CBE versus UFC/ml salivar. Em G2: r = 0,2 para CBE versus IHOS; r = 0,25 para CBE versus IG; r = 0,00 para CBE x CPOD; e r = 0,36 para CBE versus UFC/ml salivar.
Concluiu-se que a presença de lesões de cárie não influencia o nível de CBE e que este não está correlacionado às condições de saúde bucal.
 Ic050
MIC de extratos etanólicos de própolis sobre as alterações morfológicas e a formação de tubos germinativos de C. albicans
SILVA, L. G.*, RESENDE, S. L., SANTOS, V. R.
Clínica, Patologia, Cirurgia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: lgeddie@uol.com.br
A C. albicans é o principal agente etiológico responsável pela instalação de infecções micóticas orais. Para tanto, é imprescindível a formação de tubos germinativos, que lhe conferem seu alto potencial patogênico. Atualmente, não são raros os insucessos observados no tratamento convencional das candidoses, particularmente em paciente imunocomprometidos. Neste sentido, este estudo tem o objetivo de quantificar e comparar a ação de agentes antifúngicos e extratos etanólicos de própolis (EEP) sobre a morfologia celular e a formação de tubos germinativos de C. albicans, antes e após seu uso, e obter seu MIC. Amostras de C. albicans (ATCC 18804), cultivadas em soro humano, foram expostas a diferentes concentrações de EEP. Os controles utilizados foram: nistatina, álcool etílico, água e C. glabrata. Posteriormente, foi observado o crescimento das colônias visualmente e a formação de tubos germinativos em MO. Para amostras de 3,5  105 UFC/ml, o MIC obtido para a inibição completa da formação de colônias e de tubos germinativos ocorreu com concentrações de própolis superiores a 0,96 g/ml e 3,82 g/ml, respectivamente. Morfologicamente, em concentrações superiores a 1,91 g/ml, foram observadas alterações de forma, tendendência à hiperplasia, ao rompimento da parede e aglomeração celular. O aspecto de normalidade com formação de tubos germinativos é alcançado pela maioria das células em amostras com concentrações inferiores a 0,48 g/ml.
Este estudo mostra que os EEP atuam sobre a morfologia celular de C. albicans e são eficazes em inibir a formação de seus tubos germinativos.
 Ic051
Avaliação in vitro do potencial antimicrobiano de quatro vernizes odontológicos em anaerobiose
PISSINATO, A. V. S.*, PINTO, M. M., SANTOS, E. M., BUSSADORI, S. K.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS. E-mail: pissinato.a@ig.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar in vitro o potencial antimicrobiano de quatro vernizes odontológicos. Foram testados os vernizes de flúor (Flúor Protector - Vivadent; Duraflur - Dentsply; Fluorniz - SS White) e o verniz de clorexidina Cervitec - Vivadent. A amostra foi constituída de quatro dentes molares permanentes apresentando clínica e radiograficamente atividades de cárie, onde se coletou por meio de broca multilaminada em baixa rotação a dentina infectada. Após pesagem em balança digital semi-analítica, cultivou-se em BHI, diluiu-se 5 X realizando a semeadura em 20 placas de Petri no meio ágar-sangue. Para a colocação dos materiais, confeccionou-se no ágar, através de anel de cobre quatro lojas medindo 4 mm de profundidade por 5 mm de diâmetro, padronizando assim o volume de material depositado sobre a placa. Essas placas foram incubadas em anaerobiose. Após 24 horas foi avaliado o comprimento do halo de inibição bacteriana formado ao redor de cada loja. A análise estatística foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis e ANOVA complementado por Tukey. Adotou-se o nível de significância de 5%.
Em todas as diluições, o verniz de clorexidina foi considerado o de melhor atividade antimicrobiana com halo inibitório médio de 17 mm e o de menor efeito com halo inibitório médio de 6 mm foi o Flúor Protector.
 Ic052
Avaliação do álcool gel, lenços com solução de clorexidina e cloreto de benzalcônio na desinfecção de superfície
MAEGI, B.*, KOMIYAMA, E. Y., BARBOSA, A. P. P., KOGA-ITO, C. Y., JORGE, A. O. C.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: barbaramaegi@hotmail.com
Com a introdução no mercado de novas apresentações dos agentes desinfetantes, torna-se necessário o estudo destes para se estabelecer a segurança de seu uso nos protocolos de controle de infecção. O objetivo deste trabalho foi comparar a efetividade do álcool gel 70 INPM, lenços umedecidos com solução de clorexidina e o spray de cloreto de benzalcônio a 50%. Foram utilizadas bandejas clínicas nas quais foram colocados 0,5  ml de suspensão contendo 106 células/ml das amostras dos seguintes microrganismos: Staphylococcus aureus, Candida albicans, Enterococcus faecalis, Escherichia coli e Streptococcus mutans. Foram coletadas amostras utilizando-se placas de superfície contendo os meios ágar Brain Heart Infusion, Sabouraud Dextrose e Mitis Salivarius, dependendo do microrganismo testado, antes e após a desinfecção através da técnica “spray-wipe-spray”. Foram realizadas 10 repetições de cada teste. Os resultados foram analisados estatisticamente utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis para comparação das proporções de inibição. Todos os métodos de desinfecção utilizados foram efetivos, promovendo uma diminuição expressiva do número de microrganismos testados. O spray de cloreto de benzalcônio e o álcool gel foram significativamente mais eficazes em relação aos lenços umedecidos com clorexidina (p = 0,000, p = 0,.004, respectivamente).
Concluiu-se que o álcool gel 70INPM e spray de cloreto de benzalcônio 50% foram igualmente efetivos e superiores quanto à eficácia aos lenços umedecidos com digluconato de clorexidina.
 Ic053
Susceptibilidade de microorganismos bucais a extratos propóleos
FRANCA, E. C.*, LARA, S. R. R., SILVA, L. G., CORTES, M. E., SANTOS, V. R.
Clínica, Patologia, Cirurgia Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: esdrasodonto@yahoo.com.br
A própolis possui reconhecidamente atividade antibiótica. Entretanto, a literatura carece de informações acerca de formulações adequadas para o uso em Odontologia. O estudo objetivou verificar a susceptibilidade de Candida albicans, Staphilococcus aureus e Streptococcus mutans, a extratos glicólicos, etanólicos, glicoetanólicos e aquosos de própolis. Suspensões de C. albicans, S. aureus e S. mutans, cultivadas por 24 horas (correspondendo ao padrão 0,5 de MacFarland - 108 UFC/ml), foram semeadas em placas contendo ágar Sabouraud (C. albicans) e ágar Müeller-Hinton (S. aureus e S. mutans). Discos de Blanc estéreis foram embebidos em 20  ml de cada solução de própolis e colocados sobre o ágar. Discos contendo nistatina, tetraciclina, propilenogliocol PA, etanol 99 GL e água destilada estéril foram utilizados como grupos controle. Após incubação durante 24 horas à 37C, em ambiente de aerobiose (C. albicans) e em atmosfera reduzida de oxigênio (S. aureus e S. mutans), os diâmetros das zonas de inibição foram medidos. A análise estatística foi feita através do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Todos microorganismos mostraram-se sensíveis aos glicólicos, etanólicos e glicoetanólicos de própolis, sendo que o extrato glicólico apresentou maior eficácia de inibição que o etanólico. A solução aquosa de própolis não inibiu o crescimento de nenhum microorganismo.
Conclui-se que os extratos propóleos tem potencial antimicrobiano especialmente quando usado o extrato glicólico.
 Ic054
Desinfecção de canais radiculares por compostos de inclusão clorexidina:beta-ciclodextrina
TEIXEIRA, K. I. R.*, MACIEL, R. G., OLIVEIRA, R. R., CORTES, M. E., SINISTERRA, R. D., FARIAS, F. F.
Cirurgia, Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: karinart_2000@yahoo.com.br
A irrigação do sistema de canais radiculares durante o tratamento endodôntico é um indispensável complemento na eliminação de tecidos necróticos dos canais. O composto de inclusão clorexidina:-ciclodextrina, é um sistema de liberação lenta de amplo espectro antimicrobiano. O objetivo deste estudo foi analisar o efeito destes compostos de inclusão, em gel ou solução, na desinfecção de canais radiculares em dentes humanos. Foram utilizadas sesessenta raízes de dentes unirradiculares previamente esterilizados em autoclave. As mesmas foram divididas em dois grupos (44 dentes e 16 dentes), colocadas em caldo BHI e contaminadas por 4 a 5 semanas, com Enterococcus faecalis (ATCC 4083). Ao final deste tempo, realizou-se o experimento, dividindo-se as amostras em subgrupos. As raízes contaminadas foram instrumentadas com limas números 15 e 20. Posteriormente, utilizou-se os fármacos em teste, durante 1 min. para as soluções e 5 e 10 min para os géis. Os resultados de descontaminação foram medidos por contagem das unidades formadoras de colônia (UFC) ou por imunomarcação dos antígenos bacterianos, sob estereomicroscopia (30 X). Os resultados indicaram que a clorexidina:-ciclodextrina foi capaz de inibir o crescimento bacteriano de forma eficaz tanto em solução quanto em gel.
Os medicamentos em teste apresentaram efetividade auxiliando a limpeza e descontaminação dos canais radiculares, tanto imediatamente, como também em curtos intervalos como observado nos géis, que apresentaram maior potencial inibitório em comparação ao hipoclorito de sódio (2%).
 Ic055
Análise in vitro da atividade antimicrobiana de produtos fitoterápicos sobre bactérias formadoras do biofilme dentário
DRUMOND, M. R. S.*, ALMEIDA, R. V. D., CASTRO, R. D., PEREIRA, M. S. V., PADILHA, W. W. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: mil.drumond@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana de seis produtos comerciais à base de fitoterápicos frente aos microrganismos formadores de biofilme dentário: S. mutans (ATCC 2575); S. sobrinus (ATCC 27607); S. sanguis (ATCC 10557) e L. casei (ATCC 4646). Os produtos utilizados foram: Água Rabelo - A; Malvatricin - B; Mel Rosado - C; Apis Flora - D; Fitogargarejo - E e Óleo de Copahyba - F. Empregou-se a técnica de concentração inibitória mínima (CIM), onde cada linhagem bacteriana foi reativada em caldo Tryptic Soy Broth, incubada a 37C por 24 horas em microaerofilia e semeadas em meio de cultura ágar Müeller-Hinton pela técnica de inundação. Os produtos fitoterápicos foram empregados puros e nas concentrações de 1:1; 1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:32; 1:64; 1:128; 1:256 e os halos de inibição mensurados. Verificou-se para a linhagem S. mutans as CIMs de 1:256; 1:4; 1:32: 1:16 e 1:64 para os produtos B, C, D, E e F respectivamente. Para a linhagem S. sanguis as CIMs observadas foram de 1:128; 1:2; 1:32; 1:8 e 1:64 em B, C, D, E e F respectivamente. Sobre o S. sobrinus apenas o produto B mostrou atividade antimicrobiana na concentração de 1:256. Em relação ao L. casei os produtos B, D, E e F apresentaram respectivamente CIMs de 1:256; 1:64; 1:64 e 1:8. O produto B apresentou os maiores halos frente a todas as linhagens.
Concluiu-se que os produtos tiveram desempenho variado, tendo o produto B obtido a maior CIM frente a todas as linhagens, bem como os maiores espectros de inibição e o produto A apresentado inexistência de atividade antimicrobiana.
 Ic056
Correlação entre variáveis laboratoriais e clínicas em pacientes infantis com diferentes experiências de cárie
CASTRO, R. D.*, OLIVEIRA, M. V. A. M., ALMEIDA, R. V. D., PEREIRA, M. S. V., PADILHA, W. W. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: ricarrdo_castro@hotmail.com
O propósito deste estudo foi determinar a correlação de índices laboratoriais e clínicos em pacientes infantis com diferentes experiências de cárie. Compuseram a amostra 27 crianças de 10 a 12 anos de idade selecionadas por conveniência e distribuída em três grupos conforme a experiência de cárie: GA – grupo livre de cárie; GB - grupo cárie inativa; GC - grupo cárie ativa. Inicialmente foi determinada a correlação entre dois meios de cultura usados para S. mutans (SB20 e MSB), a partir de saliva não estimulada pela técnica da diluição progressiva em decimais e triplicata. A seguir foram coletados índices de acúmulo de biofilme dentário (IHOS - Índice de Higiene Oral Simplificado), doença gengival (IG - Índice gengival) e experiência de cárie (CPOD). Os resultados para UFC/ml de S. mutans mostram em valores médios nos meios MSB e SB20, respectivamente, 34,7  103 e 36,6  103 em GA; 72,6  103 e 72,2  103 em GB; 104,4 103 e 115,6  103 em GC, verificando-se ao teste de correlação de Spearman correlação ao nível de 1% (r = 0,8066). Para o IHOS e IG os valores médios foram 1,67 e 0,23 em GA; 1,86 e 0,54 em GB; 1,84 e 0,43 em GC respectivamente. Os dados clínicos (IHOS e IG) e laboratoriais (UFC/ml) foram submetidos ao teste estatístico de variância ANOVA onde se observou ausência de significância (p > 0,05) entre os grupos.
A partir da metodologia empregada e dos resultados obtidos, concluiu-se que os meios testados possuem desempenho semelhante, e que os índices clínicos são efetivos para mensurar condições bucais, porém insuficientes para definir grau de risco.
 Ic057
Estudo sobre o potencial quimioatrativo do extrato dentinário humano – dados preliminares
SONOHARA, M. Y.*, PEREIRA, O. A., ITANO, E. N., HIDALGO, M. M.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. E-mail: mysonohara@bol.com.br
Os monócitos são precursores dos osteoclastos que, no processo de reabsorção, necessitam ser repostos. Além dos mediadores celulares, sinais adicionais liberados pelo osso em reabsorção como colágeno e proteínas da matriz podem contribuir para o seu recrutamento, tendo sido descritos como quimiotáticos. Este trabalho teve como objetivo analisar a capacidade quimioatrativa do extrato de proteínas dentinárias humanas para células mononucleares e polimorfonucleares neutrófilos humanas. Utilizou-se câmara de Boyden modificada na qual foi colocada células mono- ou polimorfonucleares provenientes de sangue periférico de indivíduos saudáveis (n = 3) no compartimento superior e no inferior, o fator quimiotático constituído pelo extrato dentinário obtido a partir do processamento da dentina, separados por uma membrana filtrante Isopore. Os controles positivos utilizados foram sobrenadante de cultura celular estimulado com fito-hemaglutinina como fator quimiotático para mononucleares e soro do tipo AB tratado com LPS de Escherichia coli para neutrófilos. O índice de quimiotaxia de ambos tipos celulares frente ao extrato dentinário não mostrou diferença estatisticamente significativa em relação aos respectivos controles positivos (p > 0,05 pela análise de variância e teste t Student).
Nossos resultados preliminares indicam que o extrato dentinário humano tem capacidade quimioatrativo para células mononucleares e polimorfonucleares neutrófilos humanas. (Apoio financeiro: PIBIC/CNPq-UEM.)
 Ic058
Assistência odontológica em pacientes com síndrome de Down portadores de alterações cardiológicas
PEREIRA, F. P.*, AGUIAR, S. M. H. C. Á., BRAZOLOTO, T. M., BARBIERI, C. M., GULINELLI, J. L., SOARES, A. D.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: flavia.unesp@bol.com.br
Os portadores da síndrome de Down são freqüentemente acometidos por alterações cardiovasculares, o que constitui a maior causa de morbidade e mortalidade. Na cavidade bucal há elevado número de microorganismos, e qualquer procedimento que provoque sangramento pode causar uma bacteremia. Em portadores de cardiopatias, próteses valvulares, coração transplantado ou imunodepressão a bacteremia representa uma ameaça à saúde sistêmica, devido à possível instalação de endocardite bacteriana, através da colonização de bactérias, e à disseminação da infecção pela corrente sanguínea para outros sistemas do organismo. Portanto, a inter-relação cirurgião-dentista e médico, permite que os tratamentos sejam realizados com segurança e sucesso, transmitindo maior confiabilidade ao paciente. Foram analisados 393 prontuários de indivíduos com síndrome de Down, matriculados e assistidos no Centro de Assistência Odontológica a Pacientes Excepcionais desta Faculdade, para a coleta de dados cardiológicos contidos na ficha de exame clínico. Os resultados obtidos da anamnese indicaram que 22,90% (90) de todos os pacientes apresentavam alguma alteração cardiológica, porém, destes apenas 13,33% (12) sofreram cirurgias corretivas, 38,89% (35) são portadores de cardiopatias e 47,78% (43) não apresentaram condição cardiológica susceptível à endocardite bacteriana. O restante, 77,10% (303), não apresentou qualquer alteração cardiológica. A falta de dados epidemiológicos, e de evidentes manifestações clínicas das cardiopatias dificultam qualquer estudo prospectivo quanto às cardiopatias congênitas e os portadores da síndrome de Down.
Conclui-se que 8,91% (35) apresentaram cardiopatias, para os quais a profilaxia para endocardite bacteriana está recomendada. (Apoio financeiro: CNPq/PIBIC.)
 Ic059
Unha e superfície óssea como biomarcadores de exposição aguda ao flúor
CAROSELLI, É. E.*, BUZALAF, M. A. R., OLIVEIRA, R. C., GRANJEIRO, J. M.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: elyde@zipmail.com.br
O envenenamento por flúor tem causado um grande número de mortes humanas ao longo dos anos. O objetivo do presente estudo foi avaliar o uso da porção de crescimento da unha e a superfície óssea como indicadores de exposição aguda ao F. Sete grupos de ratos (n = 15) receberam, por gastrogavagem, dose única de flúor (50 mg F/kg peso) e o grupo controle recebeu água deionizada. A morte dos animais ocorreu 2, 4, 8, 16, 24 e 48 h após a administração do F. Plasma e unhas (metade próxima à porção de crescimento) foram coletados e analisados para o F com eletrodo íon-específico, por difusão facilitada por HMDS. Flúor na superfície óssea foi removido de uma área circular (4,52  mm2) por imersão em 0,5 M HCl por 15 s e analisado com o eletrodo. Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05). O pico de concentração de F nas unhas ocorreu 8 h (107,4  57,0 g/g) depois da administração do F e um aumento significativo em relação ao controle (35,5  9,8 g/g) ocorreu depois de 16 h (76,0  32,1 g/g) e 24 h (74,6  21,7 g/g). Com respeito à superfície óssea, aumentos significativos nas concentrações de F em relação ao controle (573,4  324,8 g/g) ocorreram depois de 4 h (1.774.4  711.7 g/g), 8 h (1.479,7  254,9 g/g), 16 h (1.449,8  730,8 g/g), 24 h (2.024,1  662,3 g/g) e 48 h (1.542,3  465,7 g/g) da administração do F. 
Assim, a porção de crescimento da unha e a superfície óssea podem ser utilizadas como biomarcadores de exposição aguda ao flúor em ratos, sendo a cronologia diferente nos dois sítios.
 Ic060
Relação entre a concentração de flúor nas unhas e a idade em ratos
SILVA, G. F. B.*, CURY, A. H., RONCARI, G., WHITFORD, G., GRANJEIRO, J. M., ROSALEN, P. L., BUZALAF, M. A. R.
Ciências Biológicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: ahcury@usp.br
O presente trabalho determinou a relação entre a idade e a concentração de flúor (F) na unha de ratos. Oitenta ratos Wistar, machos, foram alimentados com ração Purina (26  ppm F) e água com 20  ppm F (NaF) durante todo estudo. Os animais foram mortos com 42, 111, 201 e 386 dias de vida (grupos I, II, III e IV respectivamente). Nas três semanas que antecederam o sacrifício os animais receberam a dieta AIN-93 (3,6  ppm F) e o consumo de água foi mensurado diariamente. Depois do sacrifício, a ponta das unhas foi cortada e as bases foram removidas. Amostras de sangue e pêlo também foram coletadas. O F presente nas amostras foi analisado com um eletrodo íon-específico (Orion 9409), após difusão facilitada por HMDS. Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05). A quantidade de F ingerida na água, de acordo com o peso corporal, diminuiu com o aumento da idade. A concentração de F na ponta das unhas foi significantemente menor no grupo II quando comparado ao grupo III. Nas bases das unhas a concentração de F aumentou com a idade, exceto para o grupo III. Ao se avaliar a concentração de F no plasma, observou-se diferença significante apenas para o grupo I e nos pêlos não se observou diferença entre os grupos.
Os dados indicam que variações na concentração de F nas unhas ocorrem durante o crescimento dos animais. Estudos adicionais são necessários para avaliar a causa dessas variações e se estas ocorrem de forma similar em humanos. Estes conhecimentos são importantes para se validar as unhas como biomarcadores de exposição ao F. (Apoio financeiro: CNPq/FAPESP/USP.)
 Ic061
Efeito do fluoreto na microdureza do esmalte de incisivos tratados com glutamato monossódico
VARANDA, T.*, CAMARGO, M. U., SANTOS, O. A. M., DELBEM, A. C. B., SASSAKI, K. T.
Ciências Básicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: isyunesp@bol.com.br
O glutamato monossódico (MSG) é um aminoácido presente em proteínas naturais e que também funciona como neurotransmissor do sistema nervoso central. Entretanto, quando administrado por via subcutânea em ratos e camundongos em quantidades excessivas, destrói grande parte dos neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, resultando em desequilíbrios neuro-endócrinos acentuados no animal adulto. O objetivo do presente trabalho foi verificar se a administração de fluoreto a 1  ppm na água de beber tem algum efeito sobre a microdureza do esmalte dos incisivos de ratos neonatos tratados com MSG. Ratos Wistar machos foram injetados com MSG (4 mg/g p.c., s.c.) ou solução salina (NaCl 0,9%) aos 2, 4, 6, 8, e 10 dias de vida. Aos 21 dias de idade foram separados das mães e receberam para beber água destilada contendo 1  ppm de fluoreto. Aos 90 dias os animais foram sacrificados e os dentes incisivos superiores foram retirados e submetidos a análise da microdureza. Os ratos tratados com MSG mostraram uma redução de 8,03% na microdureza do esmalte da coroa. Por outro lado, o fluoreto não causou nenhuma alteração. Quanto à raiz, a microdureza também foi menor no rato tratado com MSG nos grupos tratados com água; entretanto, considerando-se os grupos tratados com fluoreto, a microdureza da raiz foi maior no grupo MSG do que no controle. 
Podemos concluir que os distúrbios neuro-endócrinos causados pela administração neonatal de MSG resultam em redução na microdureza do esmalte dos incisivos, tanto da coroa como da raiz e que o fluoreto reverte parcialmente essa diminuição apenas na raiz. 
 Ic062
Medicamentos genéricos e medicamentos de marca de uso sistêmico utilizados por dentistas: estudo da variação de preço
ANANIAS FILHO, G. P.*, BRITO, J. A. R., SOUZA, L. N., VITOR, T. H. C.
CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA. E-mail: gpatrus@hotmail.com
A prescrição de medicamentos de uso sistêmico pelo profissional da Odontologia alcança um volume bastante considerável, sendo representados, principalmente, pelos antimicrobianos, analgésicos e/ou antiinflamatórios não-esteróides. O objetivo deste trabalho foi comparar o preço dos medicamentos genéricos com os medicamentos de nome comercial (marca). Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo em três grandes redes de farmácias, buscando variações de preços dos medicamentos mais utilizados pelos dentistas. Após a pesquisa os dados foram separados em tabelas de acordo com sua classe e o laboratório de fabricação. Com a análise dos resultados foi possível observar uma diferença de preço em média de 30% na classe dos analgésicos e antiinflamatórios e de 40% nos antimicrobianos, além de uma variação de preço em média de 20% entre os genéricos fabricados em diferentes laboratórios.
Conclui-se que o programa dos genéricos tem-se mostrado efetivo, mas observa-se uma variação considerável entre os preços de laboratórios diferentes.
 Ic063
Avaliação da intensidade de dor em anestesia local: comparação entre escalas
BRUNETTO, P. C.*, OLIVEIRA, P. C., SHCAIRA, V. R. L., AMBROSANO, G. M. B., VOLPATO, M. C., RANALI, J.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: paulabrunetto@yahoo.com.br
Não há consenso na literatura sobre a eficiência dos métodos para medir sensibilidade dolorosa. Avaliou-se neste estudo a eficiência de 5 escalas: escala analógica visual (EAV), escala numérica de 101 pontos (E101), escala de 11 pontos em caixa (E11), escala verbal de 4 pontos (EV4) e escala verbal de 5 pontos (EV5), em medir a sensibilidade dolorosa produzida pela anestesia local em 119 voluntários submetidos a tratamento odontológico. As escalas foram aplicadas por um único pesquisador e em ordem aleatória. Foram aplicados os testes de correlação de Spearman e de McNemar para avaliação da correlação entre as escalas e a incidência de respostas incorretas. Verificou-se correlação altamente significativa entre as 5 escalas em relação à intensidade de dor (E101 e E11: r = 0,83; E101 e EV4: r = 0,68; E101 e EV5: r = 0,62; E101 e EAV: r = 0,76; E11 e EV4: r = 0,74; E11 e EV5: r = 0,57; E11 e EAV: r = 0,80; EV4 e EV5: r = 0,63; EV4 e EAV: r = 0,67; EV5 e EAV: r = 0,61). Quanto à incidência de respostas incorretas (E101 = 1; E11 = 0; EV4 = 3; EV5 = 8; EAV = 17), verificou-se diferença estatisticamente significante entre E11 e EAV (p = 0,0001) e E11 e EV5 (p = 0,01). Não houve diferença significante entre E101 e E11 (p = 1) e E11 e EV4 (p = 0,25).
Nas condições deste experimento, pode-se concluir que a E11 é a escala que apresenta o melhor desempenho e a EAV a que causa maiores problemas de entendimento pelos voluntários. (Apoio: SAE/UNICAMP.)
 Ic064
Bioética e publicações científicas em Odontologia
SERRA, M. C., GONÇALVES, P. E.*, FERNANDES, C. S.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: alepasi@bol.com.br
A pesquisa envolvendo seres humanos é um dos temas discutidos pela Bioética. No Brasil está em vigor a Resolução número 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que dita normas sobre o assunto. Determina que toda pesquisa com seres humanos deve ser previamente aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa. Faz referência explícita à necessidade da obtenção do consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa, entre outras exigências. Este trabalho teve como objetivo verificar, em publicações científicas na área odontológica, a obediência a alguns ditames da referida Resolução. Foram selecionadas seis revistas científicas classificadas como “Qualis B”, de nível nacional, e em cada uma delas, 10 artigos, publicados entre os anos de 2000 e 2003, envolvendo seres humanos. Observamos que 50,0% dos periódicos fazem referência a necessidade de aprovação dos trabalhos por um Comitê de Ética em Pesquisa. Nos 60 artigos analisados, notamos, dentre outros, que 13,3% mencionam a aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa e 23,3% explicitam a obtenção de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos da pesquisa. Dentre os trabalhos realizados com dentes extraídos, 20,0% referem-se à origem dos dentes utilizados, e todos os desenvolvidos com menores de idade explicitam as razões para trabalhar com tal população.
A partir dos dados encontrados, foi possível concluir que é pequeno o número de pesquisadores que demonstram preocupação com questões relacionadas à ética em pesquisa.
 Ic065
Os cirurgiões-dentistas e o estresse na prática odontológica
DOSSI, A. P.*, GARBIN, A. J. Í., GARBIN, C. A. S., PRESTA, A. A., SALIBA, O.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: anadossi@zipmail.com.br
Este estudo tem como objetivo avaliar os fatores relacionados ao estresse no cotidiano de cirurgiões-dentistas de Araçatuba, SP. Utilizou-se um questionário auto-administrado respondido por 76 profissionais, dos quais, 69,7% são do gênero feminino e 30,3% masculino. Foram analisados aspectos relativos à rotina de trabalho e às relações interpessoais. Os resultados demonstraram que, em relação à rotina de trabalho foram consideradas estressantes ou muito estressantes as seguintes situações: condições de trabalho insatisfatórias (92,1%), compromissos financeiros (82,9%), atrasos no agendamento (67,1%), dificuldade de controlar a organização do consultório (60,5%), falta de estimulação intelectual (55,3%), surgimento inesperado de atendimento de urgência (55,3%) e sobrecarga profissional e rotina de trabalho (52,6%); com referência ao estresse oriundo de relações interpessoais: atendimento de paciente não colaborador ou muito ansioso (96,1%); insatisfação do paciente em relação ao tratamento recebido (90,8%); tratamento de caso complexo com prognóstico desfavorável (86,8%), pouca satisfação em relação ao resultado de um tratamento concluído (84,2%), atendimento de paciente com doença sistêmica (52,6%), dificuldade de relacionamento com colegas de trabalho (48,7%).
Os resultados encontrados revelam despreparo dos cirurgiões-dentistas para lidar com situações usuais na sua rotina de trabalho, o que pode dificultar sua prática profissional e interferir na sua qualidade de vida. (Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FOA-UNESP, processo 2001/01714.)
 Ic066
Incidência e causas da deficiência mental dos pacientes assistidos no Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais
MARINHO, M. L. V. D.*, BARBIERI, C. M., SAKAI, M. Y., CARVALHO, A. M., AGUIAR, S.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: gluuck@yahoo.com.br
Várias são as causas da deficiência mental: pré-natais (antes do nascimento), perinatais (ao nascimento) e pós-natais. Segundo a OMS, a prevalência das deficiências no mundo é de uma em cada dez pessoas, seja ela física, mental, sensorial, congênita ou adquirida. O presente estudo avalia, através de um levantamento epidemiológico, as causas e a incidência da deficiência mental dos pacientes assistidos e matriculados no Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Analisou-se os prontuários de 1985 a 2001, os quais apresentavam diagnósticos precisos, estabelecidos pelos médicos do próprio Centro. Os dados foram anotados em fichas apropriadas, além dos dados referentes à etiologia, analisou-se sexo do paciente e informações sobre o parto, tais como: local, idade da mãe na época, se houve acompanhamento pré-natal e se a criança nasceu cianótica. Avaliou-se um total de 5.620 prontuários, sendo (44,7%) do genêro feminino e (55,3%) do masculino. Obteve-se uma maior incidência de pacientes portadores de retardo mental (44,4%), como conseqüência de causas perinatais (hipoxia ou anoxia neonatal); seguida pelos pacientes portadores de paralisia cerebral (28,2%), também em decorrência de problemas perinatais, especialmente por hipoxia ou anoxia neonatal e, em terceiro um total de (8,5%) pacientes com síndrome de Down, de etiologia desconhecida.
Conclui-se que a prevenção da deficiência mental pode e deve ser realizada, pois a maior causa desse problema ocorre durante o nascimento (período perinatal). (Bolsa CNPq/PIBIC.)
 Ic067
Análise da qualidade do atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde de um município do Vale do Paraíba - SP
CURY, M. B.*, TORRES, A. C. M., GASPAR, C. C. H., BORGES, A. B.
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. E-mail: popilic@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar a qualidade do atendimento odontológico prestado em cinco unidades básicas de saúde do município de Jacareí - SP, representando diversas regiões da cidade. Para tal, foram avaliados dados de identificação dos pacientes e sua opinião em relação ao atendimento recebido incluindo recepção, limpeza do local, atendente de consultório dental, dentista, tempo de espera pela vaga de tratamento e pela consulta, qualidade e satisfação com o tratamento dentário. Participaram da pesquisa 135 pacientes maiores de 18 anos que utilizaram o serviço odontológico nos meses de novembro e dezembro de 2002, por agendamento ou em regime de urgência e que consentiram previamente a utilização de sua opinião. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário aplicado por uma entrevistadora treinada. A análise estatística por meio do teste do qui-quadrado (5%) realizada com o programa Minitab 13.0 demonstrou diferença significante apenas na comparação entre sexo e escolaridade dos usuários (2= 11,266, p = 0,046). O sexo feminino representou 69,63% dos usuários e o grau de escolaridade preponderante foi o primeiro grau incompleto (66,67%). Quanto à qualidade do serviço, 62,22% o qualificaram como bom e 37,04% como ótimo contra 0,74% regular. Quanto à satisfação com o atendimento, 74,07% demonstraram-se muito satisfeitos, 24,44% satisfeitos, 0,74% insatisfeitos e 0,74% não souberam responder.
Conclui-se que os usuários em sua maioria são do sexo feminino, com baixa renda e que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço.
 Ic068
Grau de conhecimento sobre saúde bucal de professores do ensino fundamental de escolas municipais do Rio de Janeiro
HIROCE, M.*, ALMEIDA, É. M., SOUZA, M. I. C., MEDEIROS, U. V., PINTO, M. P. R.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: marcoshiroce@hotmail.com
Na prática da Odontologia Promotora de Saúde, a Educação em Saúde Bucal deixou de ser responsabilidade exclusiva dos dentistas. Especialistas em Saúde na escola são unânimes quanto ao papel do professor neste processo, que pode envolver toda a comunidade escolar. Nesse contexto o professor deixa de ser apenas observador e torna-se também um agente. O objetivo desse estudo é avaliar o conhecimento sobre saúde bucal entre os professores do ensino fundamental de escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Foram distribuídos questionários fechados, em 35 escolas municipais, perfazendo um total de 316 professores, abordando o conhecimento sobre a doença cárie, métodos preventivos e empenho do professor sobre o assunto. A média geral de acertos foi de 70,63%. Avaliando-se em separado, foi possível perceber que os professores do 1 segmento apresentaram média de acertos de 72,16% e os do 2º 68,71%. A auto-avaliação de seu empenho em ensinar Saúde Bucal aos seus alunos, numa escala de 0 a 10, demonstrou média de notas dos professores do 1º segmento = 6,91, enquanto os do 2º classificaram seus esforços em 4,60. Somente 23,73% do total de professores tiveram contato com Saúde Bucal em sua formação e 85,53% têm interesse em ser orientado sobre o assunto.
De acordo com os dados obtidos, os autores concluíram que a população estudada apresentou conhecimentos básicos sobre Saúde Bucal. Não se observou, em contrapartida, comprometimento desses professores, especialmente os do 2º segmento, com a Educação em Saúde Bucal.
 Ic069
Conhecimento odontológico e comportamento de retorno de pacientes atendidos em serviço público e consultório particular
DOVIGO, L. N.*, GARCIA, P. P. N. S.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: psgarcia@foar.unesp.br
O presente trabalho teve como objetivo comparar o nível de conhecimento odontológico e comportamento de retorno de pacientes pertencentes a dois diferentes sistemas de assistência odontológica, público e privado. A amostra foi constituída por 100 pacientes atendidos em um serviço público e 91 pacientes atendidos no consultório particular de um cirurgião-dentista, clínico geral. A coleta dos dados baseou-se na aplicação de um questionário para a observação dos conhecimentos, crenças e atitudes e conceitos odontológicos dos pacientes estudados, bem como na avaliação das fichas clínicas dos pacientes para análise do comportamento de retorno. Observou-se que com relação a cooperação com o retorno, 60,44% de pacientes do consultório particular apresentaram cooperação completa e o 66% do serviço público cooperação ausente. Quanto a periodicidade de retorno, para o consultório particular, 50,5% apresentou periodicidade de 1 a 6 meses e 38,4% de 7 a 12 meses e para o serviço público 15% de 13 a 18 meses e 66% de 19 a 36 meses Na análise do nível de conhecimento odontológico, 64,8% no consultório particular e 76% no serviço público apresentaram nível B, porém 31,8% de pacientes do consultório particular apresentaram nível A.
Conclui-se que com relação a cooperação com o retorno, o consultório particular apresentou maiores índices de cooperação completa e o serviço público maiores índices de cooperação ausente e na análise do nível de conhecimento odontológico, ambos os sistemas apresentaram maior porcentagem de pacientes com nível B. (Apoio financeiro: CNPq.)
 Ic070
Efeito de técnicas motivacionais sobre o conhecimento em saúde bucal e índices de biofilme e gengival em escolares
MEDEIROS, L. A. D. M.*, MEDEIROS, M. I. D., ALENCAR, A. C. S., OLIVEIRA, M. V. A. M., ALMEIDA, R. V. D., PADILHA, W. W. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: luannaabilio@bol.com.br
Este trabalho objetivou avaliar o efeito de duas técnicas motivacionais sobre o nível de conhecimento em saúde bucal e na variação de índices de biofilme e gengival em escolares. Em amostragem por conveniência 40 crianças foram divididas em dois grupos conforme a técnica de motivação aplicada: fantoche (GF) e palestra (GP). Antes e com quatro semanas após a aplicação da atividade motivacional foram mensurados o acúmulo de biofilme e condição gengival pelos índices PHP (Performance de Higiene do Paciente), Índice de Turesky e IG (Índice Gengival) e solicitado à criança que representasse através de desenho como manter a saúde bucal. Nos resultados para o GF os indicadores para as duas coletas apresentaram em termos médios no IG 0,61/0,33; no PHP 0,82/0,71 e no Índice de Turesky 3,53/3,31. Para o GP os indicadores apresentaram em termos médios no IG 0,55/0,38; no PHP 0,74/0,72; no Índice de Turesky 3,2/3,41. Na análise do desenho o GF apresentou conceito entre bom e muito bom nas 1 e 2 avaliações - 5/8 e GP - 7/18. A análise estatística mostrou significância pelo teste t para evolução do IG no GF (p < 0,01) e no PHP (p < 0,01); no GP para o Turesky com (p < 0,05). O nível de conhecimento, no teste qui-quadrado, para a evolução do GP do 1 para o 2 desenho (p < 0,01) e para a relação GP versus GF no 2 desenho (p < 0,01).
Concluímos que a motivação pela palestra teve melhor efeito na retenção de informação e efeito nulo sobre os indicadores bucais, sugerindo que o acesso à informação e a capacidade de reprodução das mensagens não estão associadas diretamente à mudança de atitude.
 Ic071
Prevalência de tratamento odontológico sob anestesia geral realizado em pacientes portadores de necessidades especiais
SAKAI, M. Y.*, BARBIERI, C. M., MARINHO, M. L. V. D., AGUIAR, S.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: marceleyumisakai@zipmail.com.br
A filosofia do Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais da Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP, é o tratamento odontológico ambulatorial. Porém, quando a colaboração do paciente não é obtida, realiza-se o tratamento sob anestesia geral. O propósito deste trabalho é apresentar a prevalência de tratamentos odontológicos sob anestesia geral, em pacientes especiais, matriculados e assistidos no CAOE - FOA - UNESP. Analisou-se 4.127 prontuários de pacientes, entre 1994 a 2002. Observou-se que 14,4% foram submetidos a tratamentos odontológicos sob anestesia geral, sendo 58,3% do gênero masculino e 41,7% do feminino. 93,2% dos pacientes receberam tratamento sob anestesia geral por não serem cooperadores; 2,8% por residirem em cidades distantes do Centro, inviabilizando seus retornos periódicos; 2,3% por ser mais seguro para o paciente e 1,7% por outros motivos. Os pacientes portadores de oligofrenia (43,4%); de paralisia cerebral (29,8%), de síndrome de Down (7,6%), autistas (3,6%), foram os mais indicados para anestesia geral. Com relação às idades, o paciente mais novo tinha 2 anos e o mais velho 67 anos. Os procedimentos odontológicos mais realizados foram a exodontia total (28,4%); dentística + endodontia + periodontia (26%); dentística + exodontias (17,8%); dentística + periodontia (13,1%) e outros (14,6%).
Conclui-se que o tratamento odontológico sob anestesia geral é muito efetivo, pois resolve os problemas de saúde bucal de pacientes especiais eficazmente em uma única sessão, melhorando assim a qualidade de vida destes.
 Ic072
Medicação homeopática: conhecimento e aceitabilidade de responsáveis por pacientes infantis
BUCZYNSKI, A. K.*, MAIA, L. C., ABDELNUR, J. P., BARCELOS, R.
Odontopediatria e Ortodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: anabodonto@yahoo.com
Objetivou-se avaliar o conhecimento e a aceitabilidade dos responsáveis por crianças quanto ao uso do medicamento homeopático (MH). Para tanto, foram entrevistados 133 responsáveis (R) por crianças (C) regularmente matriculadas na Clínica de Odontopediatria de uma instituição pública de ensino do Rio de Janeiro. Os dados foram inseridos no Programa Epi Info 6.04 e descritos sob a forma de freqüência relativa. Como principais resultados, observou-se que a maioria (68,4%) dos R realizava acompanhamento médico de suas C no serviço público, sendo os pediatras os profissionais de escolha (92,5%). Em relação ao MH a maioria (61,4%) já havia recebido algum tipo de informação. Destes, 80,5% e 46,8% destacaram a ausência de efeitos colaterais e a boa resolutividade, respectivamente, como vantagens da terapia, enquanto a duração do tratamento foi a principal desvantagem apontada (82,3%). Para 84,7% o uso de H só poderia ser instituído por médicos, contudo 40,6% aceitariam utilizá-lo no tratamento odontológico, sendo que apenas 5,3% já receberam MH por indicação do dentista. Dentre os que tinham algum conhecimento sobre o MH, apenas 45,3% já usaram para tratar seus filhos, sendo a alergia o principal motivo (59,0%). A prevenção de doenças da boca (45,8%) e o tratamento de doenças gengivais (37,3%) foram as principais sugestões para utilização da MH no tratamento odontológico.
Conclui-se que os conhecimentos e a aceitabilidade que os responsáveis por crianças têm em relação à medicação homeopática limitam-se ao tratamento médico, não se traduzindo em prática de uso na Odontologia.
 Ic073
Qualidade de vida de pacientes com câncer bucal
ANDRADE, F. P.*, ANTUNES, J. L. F., DURAZZO, M. D.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: fabiana_andrade@ig.com.br
O conceito de qualidade de vida tem sido crescentemente incorporado à avaliação das condições de saúde e dos tratamentos de pacientes com diferentes agravos. Para pacientes com câncer, em especial, a autopercepção da qualidade de vida produz importantes subsídios para o monitoramento dos tratamentos e da condição geral dos pacientes. O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade de vida de um grupo de pacientes com câncer bucal, identificando suas principais queixas segundo características dos atendimentos (idade, sexo, condição socioeconômica, estadiamento e localização do tumor). Foram realizadas entrevistas com 111 pacientes atendidos no Hospital das Clínicas - FMUSP e na Liga Interdisciplinar das Neoplasias Bucais (FOUSP). A coleta dos dados usou o questionário UW-QOL-R (Revised University of Washington Quality of Life Questionnaire) avaliando quesitos de dor, aparência, atividade, recreação, engolir, mastigar, fala, ombros, saliva, sabor. Dificuldades em mastigar (48,6%) e engolir (39,6%) foram as queixas mais prevalentes nos sete dias que antecederam a aplicação do questionário. Pacientes com câncer em localização anatômica posterior da boca e pacientes com grau de instrução acima do primeiro grau manifestaram mais queixas para quase todos os quesitos. 
O uso do questionário UW-QOL-R permitiu identificar os principais fatores de queixa, configurando importante instrumento para a tomada de decisão quanto a medicação, tratamento e recursos de reabilitação que permitam o restabelecimento das funções mais afetadas. (Apoio: FAPESP.)
 Ic074
Validação da evolução radiográfica da cárie oculta em molares permanentes de escolares de Camaragibe - Pernambuco
OLIVEIRA, R. H. M.*, SIQUEIRA, A. K. A., XAVIER, A. L. K., SOUSA, S. A., ROSENBLATT, A.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: rgmartin@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi determinar a evolução e a prevalência da cárie oculta em molares permanentes, através do teste de cavidade. Para tanto, 27 adolescentes com, pelo menos, um molar permanente portador de cárie oculta, diagnosticada previamente no estudo desenvolvido por Costa; Rosenblatt (2001), foram novamente submetidos aos exames clínico e radiográfico, após um ano. A evolução radiográfica das lesões foi avaliada a partir da comparação, pela técnica convencional, das radiografias obtidas nas duas intervenções da pesquisa. Após esta primeira etapa, os dentes foram submetidos ao teste de cavidade, através da abertura das cavidades e classificação do tecido dentinário segundo os seguintes critérios: coloração, consistência, umidade, presença de cárie. Um total de 54 dentes foram examinados, dentre os quais observou-se a presença de tecido cariado em 25 molares (46,29%), enquanto 29 dentes (53,70%) não apresentaram cárie. Os dentes com tecido dentinário apresentando-se marrom escuro, duro e seco não apresentaram cárie, enquanto os critérios mole e molhado caracterizaram os molares portadores de lesão cariosa. A análise da evolução radiográfica apontou para cinco casos de aumento da imagem radiolúcida em dentina.
Como conclusão pode-se afirmar a necessidade de cuidado na conduta terapêutica após o diagnóstico da cárie oculta, devendo-se considerar a atividade de cárie, o risco de cárie, a dieta e uso de suplementos fluoretados.
 Ic075
Opinião dos médicos pediatras da Zona Sul RS sobre a descontinuação do uso da chupeta
SANTOS, V., SCANAGATTA, L.*, TORRIANI, D., ROMANO, A., ROSA, T.
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: lizetesc@bol.com.br
A persistência do uso da chupeta pode levar a maloclusões. Com o objetivo de conhecer a opinião dos médicos pediatras da Região Sul RS quanto à orientação do desuso da chupeta, foi enviado um questionário semi-estruturado, com carta resposta, para todos pediatras cadastrados em Pelotas e cidades vizinhas (n = 120). Retornaram e foram tabulados os dados correspondentes a 33% dos questionários, sendo avaliados no SPSS. Da amostra, 57% eram do sexo feminino, 34% tinham mais de 20 anos de formado e 29% trabalhavam como professores universitários. Todos os profissionais relatam preocupação com o desuso da chupeta, sendo que 6% nem recomendam o seu uso. Os demais recomendam sua descontinuação em função de problemas psicológicos (9%), respiratórios (6%) e maloclusões (79%). Fatores relacionados à maturidade e fisiologia da criança foram citados em 6% dos casos. Quando avaliando o encaminhamento ao odontopediatra, o motivo foi a prevenção em 32%, o trabalho multiprofissional (18%), respeito à especialidade (18%), por problema detectado (18%) e 15% não justificaram. Comparando os dados com a identificação da amostra, quem não recomendava a chupeta eram professores universitários e tinham mais de 20 anos de formados.
Embora os médicos pediatras estejam cientes do efeito do uso prolongado da chupeta nas maloclusões e relatem fazer o encaminhamento ao odontopediatra, não existe consenso sobre o início da descontinuação do uso, mesmo que alguns reconheçam que deva começar a partir dos dois anos de idade.
 Ic076
Prevalência de hábitos de sucção e sucesso de métodos usados na remoção em crianças de 0 a 6 anos de idade
SADAKIYO, C. A.*, DEGAN, V. V., RONTANI, R. M. P.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: crisakemi@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de hábitos de sucção nutritivos (natural e mamadeira) e não-nutritivos (chupeta), os métodos de remoção utilizados, como também o sucesso obtido. Os dados foram obtidos de 502 questionários distribuídos aos pais de crianças com 0 a 6 anos de idade de creches da cidade de Piracicaba - SP. Foram respondidas questões quanto ao tipo, tempo de uso, método utilizado e idade de remoção dos hábitos. Os dados foram submetidos aos testes estatísticos: “chi-square likelihood ratio chi-square”, “Mantes-Haenszel chi-square”, “phi coefficient”, “contingency coefficient” e Cramer V (p < 0,001). Os resultados mostraram que a mamadeira foi usada por 83,3% e a chupeta por 62,9% das crianças. Entre as crianças amamentadas naturalmente até 1 a 2 anos de idade, o uso da chupeta foi 3,7 vezes menor do que aquelas que foram amamentadas apenas até 3 meses. Grande parte da amostra declarou não ter tentado remover os hábitos de sucção. A explicação do profissional, o uso de substâncias na chupeta, a interrupção abrupta do hábito e explicações dadas pelos pais foi eficiente em 90%, 80%, 64% e 38% dos casos, respectivamente.
Concluiu-se que a sucção de chupeta e mamadeira foi amplamente usada pela amostra. Houve uma relação linear indireta entre amamentação natural e o uso de chupeta (quanto mais a criança foi amamentada, menos freqüente foi a utilização de chupeta). O método mais eficiente para remoção da chupeta foi a explicação feita por profissionais, porém foi o menos usado.
 Ic077
Relação entre tratamento fonoaudiológico e ortodontia interceptativa em pacientes da FO-UFRJ
LOPES, T. F.*, PAULA, V. A. C., MARANHÃO, D. E. P.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: demarins@uol.com.br
O objetivo do trabalho é avaliar características oclusais e fonoaudiológicas, e o curso do tratamento de uma população atendida nos serviços de Fonoaudiologia e Odontopediatria da FO-UFRJ. Foram avaliados 151 prontuários de pacientes atendidos entre 2000 e 2001. A média de idade dos pacientes foi de 7,8 anos sendo 52,3% do sexo feminino. A principal causa de procura do fonoaudiólogo foram os distúrbios de fala (63,1%), seguido dos distúrbios de fala/escrita (11,7%), escrita (7,8%), distúrbios de aprendizagem (4,9%) e gagueira (4,9%). Dos pacientes examinados, 15,9% apresentavam deglutição atípica, 28,5% respiração bucal e 16,5% ambas. A mordida aberta esteve presente em 21,9% dos pacientes, 2,6% apresentavam mordida cruzada e 13,2% “overjet” acentuado. Associação entre mordida cruzada e aberta esteve presente em 3,3% dos casos e 55,6% dos pacientes não apresentavam nenhuma alteração oclusal. Dentre os pacientes que não apresentaram alterações oclusais, respiratórias e musculares 71,5% apresentaram distúrbios de fala e escrita e/ou disfonia. Desses, 68,2% abandonaram o tratamento e 31,8% receberam alta. Dos pacientes com mordida aberta que foram atendidos, 38,1% usaram aparelhos interceptativos, apesar de 50% não terem concluído o tratamento fonoaudiológico. Dos 61,9% que não usaram aparelhos 57,7% não finalizaram o tratamento. 
Sendo assim, a indicação da fonoaudiologia auxiliar à terapia ortodôntica interceptativa deve ser realizada e enfatizada pelo odontopediatra não só como coadjuvante no tratamento de distúrbios de fala, mas também nos distúrbios musculares e oclusais.
 Ic078
Condutas terapêuticas das faculdades de Odontologia brasileira para o envolvimento pulpar de dentes decíduos
SILVA, A. C. P.*, GUEDES-PINTO, A. C., SANTOS, E. M.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO. E-mail: anacarolpinheiro@yahoo.com.br
A terapia pulpar na dentição decídua é importante e abrangente para os que se dedicam à Odontopediatria. Este estudo através de questionários contendo 8 casos clínicos sobre envolvimento pulpar em dentes decíduos, enviados aos coordenadores das disciplinas de Odontopediatria dos cursos de Odontologia das faculdades brasileiras, procurou avaliar as diferentes condutas preconizadas para resolução dos casos. Dos 84 questionários enviados, 31 retornaram de diferentes estados brasileiros. Existe diferenças de condutas entre as faculdades, principalmente na indicação de capeamento pulpar indireto, capeamento pulpar direto e pulpotomia. Verificamos que entre o capeamento pulpar indireto e polpotomia, a tendência é o tratamento conservador na maioria das faculdades. No entanto, entre capeamento pulpar direto e pulpotomia, prevalece o mais radical. Em dentes que sofreram exposição pulpar por cárie, sem sinais de alterações periapicais, a pulpotomia é de eleição em 87% das faculdades. A pulpectomia em 2 consultas é o tratamento de escolha para 86,7% em casos clínicos com presença de fístula. A grade maioria das faculdades também optou pela pulpectomia com eleição em caso clínico que apresenta grande hemorragia após tentativa de hemostasia da pulpotomia. Em relação ao rompimento da cripta do germe do dente permanente, com ou sem presença de necrose pulpar, o tratamento preconizado pela maioria das faculdades foi a extração do elemento dental e instalação de mantenedor de espaço.
Podemos concluir que existe tendência quanto as indicações das técnicas de terapia pulpar de dentes decíduos dependendo da região brasileira avaliada.
 Ic079
Avaliação do nível de ansiedade dos alunos na Clínica de Odontopediatria da UGF
FERREIRA, M. C.*, MONNERAT, J. M., COSTA, M. R., NEVES, M. L., FERREIRA, F. T., CHARLIER, F. C., CHARLIER, S. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: michelleugf@ig.com.br
O propósito deste estudo foi avaliar o nível de ansiedade dos alunos de graduação durante o atendimento odontológico das crianças na Clínica de Odontopediatria da UGF. O nível de ansiedade foi avaliado através da medição da freqüência cardíaca, tomando a pulsação inicial e final, durante os procedimentos. Foram avaliados 57 alunos, utilizando um monitor de freqüência cardíaca composto de um transmissor polar, faixa elástica e receptor de pulso. Foram feitas duas tomadas: a primeira quando o aluno iniciava o procedimento e a segunda tomada no final do atendimento. Os dados foram analisados num programa estatístico Epi Info versão 6.04. Os resultados mostraram que 85,96% dos alunos apresentaram aumento da freqüência cardíaca, dos quais 47,37% no início dos procedimentos,sendo mais evidentes nos tratamentos simples como exame clínico, selante, prevenção, etc.; e 38,60% no final dos procedimentos, sendo mais expressivo nos tratamentos complexos (restaurações, exodontias e terapia pulpar). O número de alunos apresentando freqüência cardíaca alta diminuiu durante os procedimentos leves e manteve-se alto durante os procedimentos complexos (q2 = 3,41; O.R. = 0,35; p = 0,06). 14,03% dos alunos não apresentaram alteração na freqüência cardíaca.
Sugerimos fornecer ao aluno de graduação fundamentos mais específicos sobre Psicologia Infantil para redução do nível de ansiedade e melhor interação com os pacientes mirins.
 Ic080
Amamentação, consumo de sacarose e cárie em crianças atendidas em ambulatório hospitalar
SIQUEIRA, F. S.*, SOARES, C. R., OLIVEIRA, R. C., RAMOS, M. E.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. E-mail: nanda.siqueira@oul.com.br
A dieta, historicamente, é considerada como um dos principais fatores no desenvolvimento da cárie dentária. Portanto, a avaliação dietética deve ser uma das partes fundamentais do exame clínico, quando se analisa esta doença. Com objetivo de avaliar a correlação da dieta (hábitos de amamentação e consumo diário de sacarose) com a experiência de cárie de crianças atendidas em ambulatório hospitalar, foi realizado um estudo cuja amostra constou de 130 crianças, sendo estas portadoras de doenças sistêmicas ou não. O exame clínico constou de avaliação de relatório alimentar, coletado durante dois dias e de dados fornecidos pelo responsável em relação a amamentação noturna após 2 anos de idade. O exame dos dentes foi realizado em consultório odontológico instalado dentro do próprio hospital. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital. Os resultados foram analisados através do programa Epi Info 6.04, utilizando o teste qui-quadrado. Não foram observadas diferenças estatísticas quando se analisou a amamentação no seio materno (p = 0,79), na mamadeira (p = 0,30) ou no consumo diário de sacarose (p = 0,57 e p = 0,50) em relação à presença ou não de cárie dentária, respectivamente. No grupo sem experiência de cárie, não pode ser aplicado teste estatístico, nas variáveis amamentação no peito e mamadeira, pois a amostra foi igual a zero, em ambos os grupos.
Pôde-se concluir que a maioria das crianças com ou sem experiência de cárie mamavam à noite e consumiam diariamente sacarose em alta freqüência. Estes resultados sugerem que estas variáveis, isoladamente, não podem determinar a experiência de cárie nas crianças avaliadas.
 Ic081
Relação entre hábitos alimentares, presença de S. mutans e prevalência de cárie em bebês de 12 a 36 meses de idade
TAVEIRA, G. S.*, SOUSA, F. R. N., VERÁS NETO, L., CASTRO, R. D., ALMEIDA, R. V. D., PADILHA, W. W. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. E-mail: gianninasoares@bol.com.br
Este estudo objetivou identificar e relacionar hábitos alimentares, presença de S. mutans e prevalência de cárie dentária em bebês de 12 a 36 meses de idade. Constituíram a amostra 68 bebês matriculados em creches públicas da cidade de João Pessoa/PB e não participantes de programas de saúde bucal. Dados sobre hábitos dietéticos foram obtidos por formulários para pais/responsáveis e diretores das creches. Ao exame clínico dos bebês foi diagnosticada a experiência de cárie (ceod/ceos), mancha branca e acúmulo de placa bacteriana visível. A contagem de S. mutans foi averiguada pelo método da espátula preconizado por Köhler & Bratthall (1979), sendo classificados em alto e baixo risco. Verificou-se que: a) a dieta nas creches era semelhante e balanceada; b) 41 (61,2%) bebês apresentavam amamentação do tipo mista, c) 23 (35,4%) com freqüência superior a seis mamadas ao dia; d) 20 (30,3%) tinham o hábito de dormir mamando e acordar durante a noite para mamar; e) 42 (73,7%) tinham suas mamadeiras adoçadas; f) segundo os pais, 64 (95,5%) bebês lancham entre as refeições principais e destes 34 (54,8%) o fazem uma vez ao dia; g) 52 (75,6%) não apresentavam lesão cariosa; h) 50 (73,5%) foram classificados em baixo risco. O cruzamento pelo qui-quadrado e teste exato de Fisher entre ceod versus tipo de aleitamento, amamentação noturna, mamadeira com açúcar, UFC/ml de S. mutans não revelou significância (p > 0,05).
Concluiu-se que, na amostra estudada, a prevalência para hábitos alimentares prejudiciais à saúde bucal não influenciou na experiência de cárie e na contagem de S. mutans.
 Ic082
A importância da educação continuada na clínica de controle odontopediátrica
JORGE, D. R.*, ROCHA, M. J. C., JORGE, M. R.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: daniriffel@zipmail.com.br
O atendimento odontológico a pacientes realizado nas universidades tem um caráter didático-assistencial. Neste processo, treinar exclusivamente os alunos para limitar o dano, por meio de procedimentos curativos, é sinônimo de falência do processo educativo. O objetivo desta pesquisa foi verificar os dados preenchidos por alunos nas fichas de controle de 317 pacientes atendidos na clínica de retorno da Disciplina de Odontopediatria. Entre os pacientes atendidos, 47,6% (n = 151) eram do sexo feminino e 52,4% (n = 166) eram do sexo masculino. Ao observarmos os resultados estatísticos pelo teste de proporção, verificamos que as crianças que possuíam um maior índice de placa no passado (entre 76 e 100%), apresentaram índices ainda maiores no momento do exame, o que foi estatisticamente significante (p = 0,0335). Observamos também pelo teste de proporção simples que houve um significativo declínio da doença instalada no período de análise (p = 0,0000). Quanto à escovação, apesar de termos observado uma tendência a uma escovação mais eficiente quando realizada pela mãe, estatisticamente não houve uma diferença significativa pelo teste do qui-quadrado entre a eficácia da escovação da mãe e da criança (p = 0,305), apesar de em 77,7% das vezes esta ter sido eficaz independente de quem a realizou.
Concluímos que, apesar dos índices de placa terem aumentado, foi atingida uma diminuição no número de crianças doentes, o que sugere ser a clínica de controle efetiva e eficaz, pois a placa visualizada na clínica não pode ser considerada um determinante de cárie. (Financiamento: PIBIC-CNPq.)
 Ic083
Quantidade de dentifrício dispensada pelo responsável na escova dental em diferentes situações
BAKCSY, C. L.*, CUNHA, C. B. C. S., ALTO, L. A. M.
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. E-mail: cbakcsy@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi verificar a quantidade de dentifrício que é dispensada na escova dental dos pacientes atendidos na UNESA, por responsáveis com e sem orientação prévia. Após consentir a participação por meio do consentimento livre e esclarecido, 127 mães, com filhos até sete anos de idade participaram do estudo, o qual foi dividido em três grupos: o Grupo 1 compreendeu responsáveis orientados (n = 63) e o Grupo 2 sem orientação (n = 64), os quais formaram um Subgrupo (n = 61), que recebeu orientação após a parte prática do estudo. Após a análise estatística dos resultados (teste t) foi observada diferença estatisticamente significante em todos os grupos, individualmente, com e sem o dispositivo (p < 0,01), e a comparação dos Grupos 1 e 2 com o Subgrupo, não demonstrou diferença estatisticamente significante. A quantidade média de dentifrício dispensado na escova foi de 0,24 g e 0,44 g com o dispositivo, e 0,33 g e 0,57 g sem o dispositivo pelos pais instruídos e sem orientação respectivamente. 
Pode-se concluir que foi dispensada uma quantidade menor de dentifrício quando o dispositivo foi utilizado em ambos os grupos, sendo esta menor no subgrupo. (Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá.)
 Ic084
Contribuição ao estudo da mordida cruzada posterior em dentição decídua completa – parte II: relação com hábitos orais
ASSUMPÇÃO, M., FONSECA, Ú. F.*, BASTOS, E. P. D. S., MIRANDA, L. P.
Odontopediatria - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE NOVA FRIBURGO. E-mail: ursulafernandaf@bol.com.br
Hábitos orais e suas relações com as variadas maloclusões, tem sido comentada desde o início do século. Define-se hábito como uma ação ou condição a qual, por repetição, nasceu espontaneamente. Foi realizado um estudo epidemiológico na cidade de Nova Friburgo - RJ, em escolas e creches. Foram selecionadas 409 crianças. Para participarem do estudo as crianças tinham que ser brasileiras, com dentição decídua completa e ter autorização dos responsáveis, foram excluídas crianças com presença de lesão cariosa com comprometimento da relação oclusal e interproximal e presença de elemento dentário permanente erupcionado nas arcadas. Foram utilizadas fichas para identificação e exame (intra-, extra-orais e de saúde). O exame clínico foi realizado por um examinador calibrado, com formação em Ortodontia e Odontopediatria. Foi utilizado o teste qui-quadrado e utilizou-se o coeficiente de concordância kappa. A amostra constituiu-se então de 254 crianças. A idade média da amostra foi de 4,8 anos. A prevalência de mordida cruzada posterior (MCP) nas 254 crianças da amostra foi de 17%, destas, 87,8% tiveram amamentação do tipo natural e 12,2% das crianças não, das que apresentavam MCP com relação ao hábito de sucção de chupeta, 86,05% possuíam o hábito e 14,0% não.
Os resultados quanto ao tipo de amamentação realizado nas crianças com MCP, não permite uma associação entre eles para esta amostra. A sucção de dedo, não teve relação expressiva com MCP quando comparada com a sucção de chupeta. Porém uma preocupação preventiva em relação MCP em crianças com dentição decídua, se faz necessária.
 Ic085
Avaliação dos ciclos mastigatórios e preferência pela textura de alimentos em crianças nas dentições decídua e mista
FONSECA, J. M.*, GAVIÃO, M. B. D.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: janafonseca30@yahoo.com.br
O objetivo foi avaliar os ciclos mastigatórios e a preferência pela textura de alimentos em crianças com arcos dentários decíduos e mistos hígidos (G1, n = 20), com perda precoce de 2 dentes decíduos (G2, n = 18) e com perda precoce de mais de 2 dentes decíduos (G3, n = 18), não usuários de mantenedores de espaço. Os alimentos utilizados foram cenoura crua (2 g), maçã (2 g), torrada (2 g) com margarina (1 g) e goma de mascar (Trident, Adams). Avaliou-se a duração (s), o número e a freqüência dos ciclos (ciclos/s) até o limiar da deglutição e a goma foi mastigada por 60 s. A preferência pela textura foi determinada com escala analógica visual animada. Aplicou-se análise de variância, Kruskal-Wallis, teste de Tukey, de Dunn e qui-quadrado. Entre os grupos houve diferença no tempo de mastigação com maçã nos G1 e G2 (p < 0,05). O G1 apresentou média significativamente maior no número de ciclos com cenoura e maçã (p < 0,05). Entre os alimentos, o tempo de mastigação e o número de ciclos da cenoura foram maiores nos 3 grupos e entre torrada e maçã houve diferença no G2 (p < 0,05). A freqüência dos ciclos no G1 foi menor para todos os alimentos em relação ao G2, e ao G3, para cenoura e goma de mascar (p < 0,05). Não houve diferença na preferência pela textura entre os grupos com cenoura e torrada, mas a maçã e a goma, consideradas alimentos macios, foram preferidas pelos grupos com perdas precoces (p < 0,05).
Concluiu-se que as condições morfológicas dos arcos dentários na amostra avaliada influíram na mastigação e preferência dos alimentos, sendo necessária a intervenção precoce para assegurar crescimento e desenvolvimento adequados do sistema mastigatório. (FAPESP - 01/02792-4.)
 Ic086
Efeito ansiolítico do diazepam e do hidrato de cloral em crianças não-cooperativas ao tratamento odontológico
GAMBARELI, F. R.*, GAVIÃO, M. B. D., PUPIN-RONTANI, R. M., KANTOVITZ, K. R.
Odontologia Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gambareli@hotmail.com
Avaliou-se os efeitos do diazepam (Valium - 5 mg) e hidrato de cloral 16% (40 mg/kg) via oral em 20 crianças de 3 a 7 anos, com “comportamento definitivamente negativo” (escala de Frankl) no tratamento odontológico. Foram atendidas em duas sessões, sendo que em apenas uma administrou-se hidrato de cloral (n = 10) ou diazepam (n = 10). Os sinais vitais (pressão arterial, temperatura corporal, freqüência cardíaca e respiratória) foram monitorados antes, durante e após a intervenção, nas duas sessões. O tratamento (restauração de cáries oclusais) foi dividido em quatro etapas: anestesia (5 min), isolamento absoluto (5 min), remoção de tecido cariado com instrumento rotatório (10 min); restauração (5 min), realizado por um único profissional e filmado. Três avaliadores assistiram separadamente às sessões empregando a escala de comportamento de McKee, com escores concernentes ao choro, cooperação, ansiedade e sono. Aplicou-se o teste de Wilcoxon e a análise de variância, com significância de 95%. Os sinais vitais não foram alterados durante as sessões com os medicamentos. Não houve alterações no comportamento entre as sessões e durante as etapas do tratamento com e sem medicação. Os escores das sessões com o diazepam foram significativamente maiores do que com hidrato de cloral, indicando maior eficácia do diazepam. O comportamento foi mais negativo quando se administrou ambos os medicamentos na primeira sessão. 
Concluiu-se que a sedação com diazepam ou hidrato de cloral, não alterou os sinais vitais e não influenciou o manejo do comportamento do paciente infantil. (Apoio: FAEP.)
 Ic087
Análise microscópica da extensão de penetração dos selantes Fluroshield e Delton Plus utilizados em dentes decíduos
ALVARES, B. B.*
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: brunobondezan@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi comparar, microscopicamente, a extensão de penetração dos selantes Fluroshield e Delton Plus no esmalte de dentes decíduos. Foram selecionados 30 molares, extraídos por apresentarem reabsorção radicular fisiológica, e que não possuíam lesões de cárie e restaurações. Esses espécimes foram conservados em solução neutra de formol 2%. Os dentes foram fixados em placas de plástico, isolados com lençol de borracha e limpos com jato de bicarbonato de sódio. Após lavagem e secagem, as superfícies oclusais foram condicionadas com ácido fosfórico 37% por 60 segundos. Ocorrida a desmineralização do esmalte, em 15 dentes aplicou-se Fluroshield e nos outros 15, o Delton Plus. Foram obtidas secções medianas longitudinais, as quais foram adelgaçadas a uma espessura de 100 m, utilizando-se lixas d’água e na seqüência, polidas. Procedeu-se então a desmineralização das amostras em ácido nítrico 40%, para eliminação da estrutura dental, restando apenas os selantes e suas projeções. Após, estas foram montadas em lâminas e examinadas por meio de microscopia óptica comum, sendo observados os filamentos e medidas suas extensões, efetuando-se 4 medidas para cada espécime. Os valores obtidos foram submetidos à análise estatística (teste t de Student). Os resultados obtidos revelaram que as médias dos prolongamentos dos selantes foram 27,73 m para o Fluroshield e 55,46 m para o Delton Plus, apresentando diferença estatisticamente significativa.
Concluiu-se que o Delton Plus, promoveu prolongamentos maiores e mais constantes em comparação ao Fluroshield. (Bolsa: CNPq/PIBIC.)
 Ic088
Influência do eugenol dos materiais restauradores temporários na microinfiltração de restaurações em compósito
PAES, P. N. G.*, CORDEIRO, C. F. F., CASERTA, L. R., PINHEIRO, F. F., SAMPAIO FILHO, H. R.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: paula.ngp@ig.com.br
Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência do eugenol contido nas restaurações temporárias no vedamento marginal da parede cervical em esmalte e dentina/cemento de restaurações proximais em compósito. Foram confeccionados 40 corpos-de-provas, divididos em 4 grupos com 10 dentes. Sendo o grupo I - controle (sem restauração temporária), grupo II - OZE, o grupo III - Tempore e o grupo IV - Bioplic. Foram sorteados 5 corpos-de-provas de cada grupo para sofrerem um processo de ciclagem mecânica por carregamento oclusal (4.000 ciclos de 150 N por 1 s) na máquina universal de ensaios (EMIC MF dl 500). Após o ensaio todos os 40 dentes foram imersos em solução de nitrato de prata 50% para evidenciação da microinfiltração e avaliados em lupa estereoscópica (Olympus SZ 40) com 40 X obtendo-se escores, os quais foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (H = 33,502 com 15 graus de liberdade; p = 0,000) que apontou haver diferença entre os grupos. Os resultados foram então submetidos ao teste de múltiplas comparações de Tukey (p < 0,05) que apontou diferença significativa somente entre os subgrupos esmalte e dentina (126.3-51 = 75.3 e 126.3 - 51 = 75.3). A ciclagem mecânica, assim como a presença do eugenol não interferiu nos resultados, sendo estes alterados apenas quando comparados em relação ao esmalte e à dentina.
Os autores concluíram que o eugenol presente nos curativos de demora não interfere nos escores de microinfiltração.
 Ic089
Análise comparativa das propriedades de um gesso natural e de um gesso sintético
LIMA, L. P.*, RIGOBELLO, A., CASEMIRO, L. A., PANZERI, F. C., PANZERI, H.
UNIVERSIDADE DE FRANCA. E-mail: luejoao@bol.com.br
Os gessos são um dos materiais odontológicos mais utilizados ao longo dos tempos. São produtos naturais derivados da gipsita tratada termicamente sob condições controladas, de forma que se obtenham materiais com propriedades físicas e mecânicas diferenciadas. Atualmente, o gesso tem sido produzido sinteticamente a partir do fosfato de cálcio, subproduto da produção de ácido fosfórico. A proposta deste trabalho foi comparar um gesso natural (Durone, Dentsply Indústria e Comércio, Brasil) com um sintético (Tuff Rock 44, Talladium Inc., EUA) quanto ao tempo de presa, resistência à compressão, resistência à tração e dureza Brinnel, bem como observar as características das partículas em microscópio eletrônico de varredura (microscópio Jeol JSM25SII, com aumentos de até 3.500 vezes). Os ensaios foram realizados segundo a norma nº 25 da American Dental Association, 1 h 30 min e 24 h após o início da espatulação, em máquina de ensaios universal EMIC - modelo MEM 2000 e em durômetro Testor HTI Super Panambra. A análise estatística dos resultados revelou um tempo de presa inicial maior para o gesso natural, assim como valores maiores de resistência à compressão, à tração e dureza Brinnel para este material. A avaliação visual das micrografias demonstrou a semelhança entre as partículas dos dois materiais. 
De acordo com os resultados, o gesso natural apresentou propriedades mecânicas superiores ao sintético. Em todos os ensaios realizados, entretanto, os valores apresentados por ambos os materiais podem ser considerados satisfatórios segundo as normas vigentes. 
 Ic090
Avaliação do potencial antibacteriano de diferentes materiais restauradores plásticos
ZOUAIN-FERREIRA, T. D. R. F.*, SABOIA-DANTAS, C. J., COELHO, A. J. M., ZOUAIN-FERREIRA, S. L.
Dentística - UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA. E-mail: szouain@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana de materiais restauradores utilizados em Odontologia, escolhidos devido à presença em sua formulação de íons flúor e/ou metálicos. Neste estudo foram avaliados os seguintes materiais: Vidrion R (SS White), Vitremer (3M), Permite C (SDI), Glacier (SDI), Herculite Point Four (Kerr) e o Dyract (Dentsply). Estes foram manipulados de acordo com as orientações dos fabricantes e adaptados para confecção de corpos-de-prova, em matizes de borracha padronizadas, com 2 mm de espessura e 2 mm de diâmetro esterilizados pelo óxido de etileno. A análise da atividade antibacteriana dos materiais foi realizada pela técnica do poço empregando o método de difusão nos meios sólidos Müeller-Hinton, Brain Heart Infusion, Mitis Salivarius Bacitracina e Rogosa SL (Difco Laboratories), inoculados respectivamente com amostras da microbiota total (MH-BHI) e cepas ATCC de Streptococcus mutans, Lactobacilus acidophilus, sendo incubados em jarra de anaerobiose, em estufa bacteriológica (37C/48 horas) em seguida, as amostras foram examinadas para mensuração dos halos de inibição. Os cimentos ionoméricos Vitremer e Vidrion R, e a liga de amálgama Permite C apresentaram atividade antibacteriana, demonstrada pela presença de halos de inibição de crescimento bacteriano, enquanto que o compômero Dyract careceu desta mesma atividade.
Em conclusão: devido a liberação de flúor pelos CIVs e de íons metálicos pelo amálgama, estes materiais devem ser preferidos aos compômeros, na realização de procedimentos restauradores. (Apoio financeiro: CAPES/USS.)
 Ic091
Influência do TiF4 na resistência ao cisalhamento da união ionômero de vidro/esmalte
PEDROSA, L. G.*, SANTOS, G. O., CHEVITARESE, O., OLIVEIRA-SANTOS, M. E.
Odontoclínica - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: lpedrosa@ccard.com.br
O propósito deste estudo foi avaliar a resistência ao cisalhamento da união ionômero de vidro/esmalte bovino após o uso do TiF4 a 4% por 1 minuto. Um total de 26 incisivos bovinos foram utilizados. As coroas foram separadas das raízes, incluídas em resina de poliéster com a face vestibular voltada para a superfície externa e lixadas com de lixas d’água # 400, # 600 e # 800 até obtenção de uma superfície plana de esmalte. Os espécimes foram divididos em 2 grupos: Grupo I (controle) - ácido poliacrílico por 30 segundos + lavagem por 10 segundos e secagem com papel absorvente; Grupo II - ácido poliacrílico por 30 segundos + lavagem por 10 segundos e secagem com papel absorvente + TiF4 a 4% por 1 minuto + lavagem e secagem por 10 segundos. Em seguida, foram confeccionados cilindros de ionômero de vidro Ortho Glass LC (DFL) com Ø = 3,0  mm e h = 2,0  mm no centro da área plana de esmalte tratado. Os espécimes foram armazenados em água destilada a 37ºC por 7 dias e submetidos a ensaio de resistência ao cisalhamento em máquina de ensaios EMIC, modelo DL 10000, com célula de carga de 50 N à velocidade de 0,5  mm/min. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste t. Não houve diferença estatística significante entre os grupos estudados (MPa): Grupo I - 2,73  1,15 e Grupo II - 3,39  0,81.
Conclui-se que o TiF4 a 4% por 1 minuto não interferiu significativamente na resistência ao cisalhamento do ionômero de vidro Ortho Glass LC ao esmalte.
 Ic092
Avaliação da resistência à flexão de reparos em compósito
APOLINARIO, T. O.*, DIAS, A. A. M., BARCELEIRO, M. O., SAMPAIO FILHO, H. R.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: sweetwomen@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência à flexão de dois compósitos: TPH Spectrum (Dentsply) e Esthet X (Dentsply), comparando-a com a alcançada ao serem reparados sem tratamento superficial e com aplicação de ácido fosfórico a 37% e adesivo Prime & Bond 2.1 após 7 dias de armazenamento. Para tanto, preparou-se, com o auxílio de uma matriz de aço bipartida 10 espécimes de cada nas dimensões de 25 mm de comprimento, 2 mm de altura e 3 mm de largura e outros 30 com metade dessas dimensões. Foram separados em 10 grupos experimentais: G1: TPH intacto; G2: Esthet X intacto; G3: TPH reparado por TPH sem tratamento; G4: TPH reparado por TPH com tratamento; G5: TPH reparado por Esthet X sem tratamento; G6: TPH reparado por Esthet X com tratamento; G7: Esthet X reparado por TPH sem tratamento; G8: Esthet X reparado por TPH com tratamento; G9: Esthet X reparado por Esthet X sem tratamento; G10: Esthet X reparado por Esthet X com tratamento. Os valores obtidos (G1: 67,33 + 9,678; G2: 51,72 + 8,096; G3: 26,29 + 2,351; G4: 29,11 + 4,405; G5: 19,31 + 2,184; G6: 44,72 + 3,847; G7: 17,99 + 3,426; G8: 29,62 + 2,928; G9: 8,593 + 2,24 e G10: 39,36 + 5,533) foram tabulados e submetidos à análise de variância (ANOVA) que apontou haver diferença entre os grupos. Assim, aplicou-se o teste de múltiplas comparações de Tukey que verificou semelhança entre os grupos 2 e 6; 6 e 10; 8 e 3; 3 e 5 e 5 e 7. (p < 0,5).
Baseados nestes dados, os autores concluíram que o tratamento com ácido fosfórico e sistema adesivo é benéfico na resistência de reparos em compósitos.
 Ic093
Influência do tipo de pino intracanal e do sistema de cimentação sobre a resistência do conjunto raiz-pino-núcleo
MANFIO, F.*, BURMANN, P. A., SOUZA, N. C., DANIELI, C., CARDOSO, P. E. C.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. E-mail: fernandamanfio@terra.com.br
Foi objetivo desta pesquisa avaliar a resistência à fratura e a localização da fratura radicular proporcionadas por dois tipos de pinos pré-fabricados cimentados em dentes humanos monorradiculares, através de 2 sistemas adesivos. Sessenta dentes foram selecionados, constituindo 6 grupos (n = 10): 1) pinos de fibra de quartzo Aestheti Post Plus (Bisco, Inc., IL, EUA) cimentados com All Bond 2/Post Cement Hi-X (Bisco); 2) pinos de fibra de quartzo cimentados com Single Bond/RelyX ARC (3M/ESPE, MN, EUA); 3) pinos de aço inoxidável Reforpost I (Angelus, PR, Brasil) cimentados com All Bond 2/Post Cement Hi-X; 4) pinos de aço inoxidável cimentados com Single Bond/RelyX ARC; 5) núcleos metálicos fundidos (nmF) em liga de Cu-Al-Zn-Au (NPG+2, AlbaDent, CA, EUA) cimentados com RelyX Vitremer Luting (3M/ESPE); 6) dentes preparados para coroa total. Os núcleos coronários dos grupos 1 a 4 foram construídos com resina composta Z250 (3M/ESPE). Os corpos-de-prova (CP) foram submetidos ao ensaio de resistência à fratura após a termociclagem. Os valores médios em  kgf para os grupos foram os seguintes: 1) 75,7  19,12; 2) 59,5  10,10; 3) 59,5  8,63; 4) 63,8  19,65; 5) 150,5  38,62; 6) 96,3  22,9.
A análise estatística revelou semelhança entre as médias de resistência dos grupos 1 a 4, onde os fatores cimento e tipo de pino não influenciaram os resultados. Apenas o grupo 1 foi semelhante ao grupo 6. O grupo 5 gerou médias de resistência maiores que os demais grupos, que tiveram fratura radicular em 30,4% dos CP (69,6%: núcleo coronário) contra os 100% dos  nmF. (Convênio: UFSM/FOUSP. Apoio: CNPq.)
 Ic094
Influência do tratamento superficial sobre a união entre “soft liners” e resinas acrilicas
FERREIRA, D. F.*
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: danielfilgueiras@ig.com.br
Avaliou-se o efeito do tratamento superficial da resina acrílica (QC-20) na resistência à tração de dois materiais resilientes utilizados em base de resina acrílica da prótese total: Mucopren Soft e Eversoft, com e sem termociclagem. Utilizou-se 240 amostras, que foram obtidas através de um molde, e divididas em: G1 - sem tratamento de superfície; G2 - com polimento; G3 - broca esférica; G4 - Maxi-cut; G5 - Vulcanite de aço; G6 - disco. Após o tratamento, metade das amostras foram termocicladas (MSCT-3 Plus) realizando 4.000 ciclos (1 min. em água a 5  1C e 1 minuto a 55  1C). O restante permaneceu 24 horas em água a 37C. Realizou-se o ensaio de tração no EMIC-DL500MF (5 mm/minuto). Analisou-se os dados pela ANOVA e teste de Tukey (5%). Observou-se as médias de resistência à tração para o Mucopren Soft e ambos apresentaram elevação nos valores quando submetidos à termociclagem (0,50 para 0,66 MPa; 1,36 para 1,45 MPa, respectivamente). Na resistência da união em relação ao tratamento superficial da resina acrílica, não verificou-se diferença estatisticamente significante entre as amostras do Eversoft (entre 0,50 e 0,63 MPa). Para o Mucopren, as médias obtidas foram: Vulcanite (1,70 MPa) disco (1,61 MPa), e as superfícies não tratadas (0,84 MPa). Verificamos prevalência de falha do tipo adesiva para Mucopren; e dos tipos mista e coesiva para o Eversoft.
Independente do tratamento superficial e da termociclagem, todos os materiais apresentaram valores de resistência à tração da união considerados satisfatórios.
 Ic095
Resistência de união de cimento resinoso entre dentina e resina composta com diferentes tratamentos de superfície
FERREIRA, P. S.*, CAMPOS, L., GÓES, C., NEVES, I., CAMARGO, F., LEITE, F., VALANDRO, L. F. S., MALLMANN, A.
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA. E-mail: paty1santos@bol.com.br
O estudo avaliou a resistência adesiva de um cimento resinoso entre dentina e resina composta com 3 tratamentos de superfície: ácido fosfórico, microjateamento com Cojet (3M-ESPE) e óxido de alumínio (Al2O3). Foram confeccionados 21 blocos de resina composta (Esthet X) com 6 mm x 5 mm x 4 mm e suas superfícies foram aplainadas em lixas d’água 400, 500 e 600. Vinte e um molares hígidos foram incluídos em tubos de PVC com resina acrílica e tiveram a superfície oclusal aplainada em lixas d’água de 180, 220, 320, 400, 500 e 600. Os blocos de resina composta foram divididos em 3 grupos (n = 7): G1 - ácido fosfórico 37% por 20 s, lavagem e secagem; G2 - microjateamento com óxido de sílica de 30 m (Cojet) por 5 s a 5 cm, aplicação de silano (Ceramic Primer) por 1 min e secagem; G3 - microjateamento com partículas de Al2O3 com 50 m por 5 s a 5 cm. O adesivo Single Bond foi aplicado sobre o substrato dentinário de acordo com as instruções do fabricante; e uma camada desse adesivo foi aplicado no bloco de resina. Um cimento resinoso dual foi colocado sobre o bloco de resina e esse foi assentado sobre a dentina com uma carga de 0,5 kg. As amostras foram polimerizadas com  500 mW/cm2 por 40 s em duas direções, armazenadas por 7 dias em água e seccionadas em dois eixos, x e y, obtendo-se corpos-de-prova (cp) de resina-dentina com  0,7 mm2. Os cp foram colados em dispositivos adaptados para o teste de microtração e tracionados na máquina EMIC a 0,5 mm/min. As médias obtidas (MPa) foram: G1 - 50,8a; G2 - 32,4b; G3 - 44,3ab.
Após análise de variância e Tukey foi observado que o grupo G1 foi superior a G2 (p < 0,05).
 Ic096
Avaliação da influência da temperatura do molde de revestimento sobre o escoamento de uma liga metálica a base de Co-Cr-Mo
COLOMBINI, B. L.*, FUKABORI, A. Y., FREITAS, A. P., FRANCISCONI, P. A. S.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: bellalc@ig.com.br
Para avaliar a influência da temperatura do molde de revestimento sobre o escoamento de uma liga de Co-Cr-Mo durante sua fundição, foram confeccionados 20 (vinte) padrões para fundição que foram incluídos em revestimento aglutinado por fosfato (Termocast), divididos aleatoriamente em 2 (dois) grupos de dez espécimes e fundidos com a liga de Co-Cr-Mo (Remanium CD - Dentaurum) sob chama de um maçarico com a mistura de oxigênio/acetileno. Os moldes de revestimento do grupo I (G.I) foram submetidos a uma temperatura de 950ºC (como recomendado pelo fabricante) e os do grupo II (G.II) a uma temperatura de 1.100ºC. Após a fundição os espécimes foram limpos com jatos de óxido de alumínio de 50m a 75 libras de pressão e avaliados observando-se o número de hastes formadas. A média e o desvio padrão de cada grupo foram: G.I  - 30,75/27,23; G.II - 37,87/26,28. 
A análise estatística não constatou diferença significante entre os grupos, permitindo aos autores concluir que a temperatura do molde não influenciou a capacidade de escoamento da liga testada. (Apoio financeiro: CNPq-PIBIC.)
 Ic097
Influência do OZE na microinfiltração marginal entre dentina e resina composta utilizando diferentes sistemas adesivos
GOIS, E. P. A.*, ESTRELA, V., PINTO, R. C., MIRANDA JÚNIOR, W. G., JACQUES, L. B., MALLMANN, A.
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA. E-mail: edlagois@ig.com.br
O objetivo do estudo foi avaliar a influência do óxido de zinco e eugenol (OZE) na microinfiltração marginal de restaurações de resina composta com margens em dentina, com dois sistemas adesivos. Foram realizadas cavidades classe V por vestibular e lingual (3 mm x 3 mm x 2 mm) em 40 molares. Os dentes foram divididos em 2 grupos (A e B). As cavidades do grupo A foram restauradas com OZE e armazenadas em umidade de 100% a 37ºC, por 5 dias. O OZE foi removido das cavidades com brocas de baixa rotação e curetas. Os dentes do grupo B foram armazenados sob as mesmas condições do grupo A, sem nenhuma restauração. Cada dente, dos grupos A e B, teve uma cavidade restaurada com o sistema com primer autocondicionante (Clearfil SE Bond - Kuraray Med. Inc.) e a outra com um sistema adesivo com condicionamento ácido prévio (Single Bond - 3M-ESPE). Os dentes foram termociclados (700 ciclos/5ºC-55ºC) e impermeabilizados com esmalte de unha, e seus ápices foram selados. As amostras ficaram imersas por 2 h em solução corante de azul de metileno a 0,5%, pH 7. Os dentes foram lavados e cortados com disco diamantado no sentido vestíbulo-lingual e foram analisados com lupa estereoscópica (40 X) por 3 examinadores segundo o grau de penetração do corante na interface restauração-dentina, com escores de 0 a 4.
Após o teste de Kruskal-Wallis não foi observado diferença de microinfiltração com nenhum dos adesivo quando utilizados com ou sem OZE (p > 0,05). Entre os adesivos, o Single Bond apresentou menor microinfiltração que o Clearfil SE Bond nos grupos com e sem OZE (p < 0,05).
 Ic098
Avaliação in vitro da microinfiltração marginal em cavidades tipo classe V restauradas com cimentos ionoméricos
TORRES, V. S. A.*, COELHO, A. C. H. L., MENDES, L. L., VASCONCELLOS, W. A., JANSEN, W. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: carols.hoffmann@bol.com.br
O objetivo do trabalho foi avaliar, in vitro, a influência da termociclagem na microinfiltração marginal em cavidades restauradas com CIV convencional e modificado por resina composta. Foram selecionados 20 molares humanos recém-extraídos, e realizados 40 preparos cavitários tipo classe V com término em esmalte nas faces vestibular e lingual. Metade dos preparos foram restaurados com CIV convencional, e a outra metade com CIV modificado. Após a restauração, metade dos corpos-de-prova foram submetidos a 500 ciclos termociclagem (5 a 55ºC). Para a avaliação da microinfiltração, as amostras foram impermeabilizadas e imersas em solução de azul de metileno a 2%, com pH 7,2, por 24 horas a 37ºC. Após lavagem os corpos-de-prova foram seccionados longitudinalmente, as superfícies analisadas através da microscopia óptica (30 vezes de aumento) e os resultados submetidos ao teste de Kruskal-Wallis. Dos dentes submetidos a termociclagem, 8 das restaurações de CIV convencional apresentaram grau 3 de microinfiltração, e 2 apresentaram grau 2; 2 restaurações de CIV modificado apresentaram grau 3, 3 apresentaram grau 2 e, 5 delas, grau 1. Das amostras que não foram submetidos a termociclagem, 9 das restaurações de CIV convencional apresentaram microinfiltração grau 3, e uma grau 2; 4 restaurações de CIV modificado apresentaram grau 3, uma grau 2 e, 5 delas, grau 1.
Concluiu-se que a termociclagem não influenciou na microinfiltração marginal dos materiais estudados, e que o CIV convencional apresentou microinfiltração significativamente (p = 0,05) superior ao CIV modificado por resina. (Apoio financeiro: CNPq.)
 Ic099
Estudo da resistência a compressão do gesso odontológico tipo III e IV utilizando água gessada como modificador
TURQUETTI, J. S.*, MOURA, A. C. P., KIMPARA, E. T., AVELAR, R. P.
Materiais (Apoio financeiro: CNPq-PIBIC.)
entários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: julianaturquetti@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da água gessada, quando utilizada como acelerador do tempo de presa, na resistência a compressão do gesso odontológico tipo III (Herodent - Vigodent) e IV (Vel-Mix - Kerr). Para a obtenção da mistura de gesso o pó do gesso foi misturado à água destilada e à água gessada, sendo que esta foi obtida com a mistura de pó do gesso diidratado e água destilada em uma concentração de 2%. Cilindros de gesso nas dimensões de 20 mm de diâmetro por 40 mm de altura foram obtidos pela espatulação a vácuo, no espatulador mecânico Whip-Mix. Após 7 dias os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de resistência seca à compressão em uma máquina universal de ensaios. Os resultados obtidos foram: média de 537,4  kgf para o gesso tipo III com água gessada, gesso tipo III água destilada com média de 685  kgf, gesso tipo IV água gessada com média de 1.048  kgf e o tipo IV com água destilada a média foi de 870,2  kgf. Os grupos de gesso tipo III foram comparados, assim como os grupos do gesso tipo IV, sendo submetidos à análise estatística pelo teste t de Student. Para o grupo do gesso tipo III a água gessada influenciou na resistência a compressão, diminuindo-a significativamente (p = 0,017). Já para o grupo do gesso IV a resistência não foi comprometida (p = 0,205).
A água gessada como modificador na espatulação do gesso diminui significativamente a resistência a compressão do gesso tipo III. Entretanto para o gesso tipo IV ela não afeta de maneira significativa. (O trabalho foi realizado com bolsa auxílio pesquisa concedida pela FAPESP - processo 02/11434-7.)
 Ic100
Resistência à fratura de dentes com curativos de demora endodônticos
CORDEIRO, C. F. F.*, PAES, P. N. G., PINHEIRO, F. F., CASERTA, L. R., SAMPAIO FILHO, H. R.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: carla.odonto@bol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à fratura por compressão de dentes com curativo de demora. Foram confeccionados 40 corpos-de-prova, divididos em 4 grupos. No grupo I dentes hígidos. Nos dos demais grupos, foram preparadas cavidades MOD com três milímetros de istmo e terminação cervical 1  mm aquém da linha amelo-cemento. Foram feitos acessos à câmara pulpar com remoção completa de seus tetos, sendo em seguida preenchidas com algodão. O grupo II, foi composto por dentes cavitados; grupo III dentes restaurados com OZE (Pulpo-san) e o grupo IV com CIV (Vidrion F). Após 7 dias, todos os dentes foram submetidos à força de compressão na máquina universal para ensaio (EMIC MF dl 500) com célula de carga de 2.000 N numa velocidade de 0,5  mm/s. Os valores, tabulados em Newton (G1: 1371  266,06; G2: 760  142,7; G3: 537,1  179,1 e G4: 1575  98,31) foram analisados estatisticamente por análise de variância (ANOVA, p = 0,000) e os resultados mostraram diferença entre os grupos. O teste de múltiplas comparações (Tukey, p < 0,05) apontou diferença significativa entre os grupos 4 versus 3; 4 versus 2; 1 versus 3; 1 versus 2 e 2 versus 3, havendo semelhança entre os grupos 4 versus 1.
Os autores concluíram que o cimento a base de óxido de zinco e eugenol avaliado, diferente do cimento de ionômero de vidro, não apresenta-se como material que recupera efetivamente a resistência mecânica de dentes quando utilizado como curativo de demora em tratamentos endodônticos.
 Ic101
Alteração dimensional nos gessos odontológicos tipos III e IV espatulados com água gessada
MOURA, A. C. P.*, TURQUETTI, J. S., KIMPARA, E. T., AVELAR, R. P., TANGO, R. N.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: angelaplens@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da água gessada sobre a expansăo de presa dos gessos tipo III (Herodent/Vigodent) e IV (Vel-Mix/Kerr). Foram utilizadas água gessada, como variável experimental, numa concentração de 2% e água destilada como variável controle. Oitenta corpos-de-prova foram confeccionados com as agulhas de Lê Chatellier, distribuídos em 4 grupos: gesso tipo III/ água destilada; gesso tipo III/ água gessada com gesso tipo III; gesso tipo IV/ água destilada; gesso tipo IV/ água gessada com gesso tipo IV. A espatulação foi realizada mecanicamente à vácuo (Whip-Mix Combination). O anel da agulha foi preenchido com gesso, acomodado com espátula metálica. A leitura dos valores de expansão foi realizada medindo-se a distância entre as extremidades das hastes da agulha, com o auxílio de uma régua milimetrada logo que se preencheu o anel (1), após perda do brilho (2), diminuição da temperatura (3), 1 hora (4), 12 horas (5), 24 horas (6) e 1 semana (7). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%). Os valores de média e desvio padrão: gesso III/controle (3,5286 mm  2,3056) e gesso III/experimental (7,3786 mm  5,4171), mostraram-se estatisticamente diferentes. Para o gesso tipo IV não houve diferença significante entre os grupos: controle (0,7571 mm  0,7762) e tratado (0,8000 mm  0,6912).
A expansão do gesso tipo III foi significante maior quando utilizou-se água gessada. Já para o gesso tipo IV não houve diferença significativa. (Apoio financeiro: FAPESP - processo nº 02/09030-5.)
 Ic102
Resistência à microtração de um cimento resinoso entre resinas compostas com diferentes tratamentos de superfície
CAMPOS, L. L. C.*, SANTOS, P., NEVES, I., GÓES, C., LEITE, F., GALEANO, G., VALANDRO, L. F. S., MALLMANN, A.
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA. E-mail: lauralcc@hotmail.com
A proposta do estudo foi avaliar a resistência adesiva de um cimento resinoso entre resinas compostas com diferentes tratamentos de superfície: ácido fosfórico, microjateamento com Cojet (3M-ESPE) e com óxido de alumínio (Al2O3). Foram confeccionados 36 blocos de resina composta (Esthet X - Dentsply) com 6 mm x 5 mm x 4 mm, em moldes de silicona de adição, e suas superfícies foram aplainadas em lixas d’água 400, 500 e 600. Os blocos foram armazenados em água destilada por 24 h e divididos em 3 grupos (n = 6): G1 - condicionamento com ácido fosfórico 37% por 20 s, lavagem e secagem; G2 - microjateamento com óxido de sílica de 30 m (Cojet) por 5 s a 5 cm, aplicação de silano (Ceramic Primer - 3M-ESPE) por 1 min e secagem; G3 - microjateamento com Al2O3 com 50 m por 5 s a 5 cm. Após o tratamento da superfície, o adesivo Single Bond (3M-ESPE) foi aplicado sobre os grupos de acordo com o fabricante. Um cimento resinoso dual (RelyX ARC - 3M-ESPE) foi colocado sobre um dos blocos e um outro bloco foi assentado sob uma carga de 0,5 kg. As amostras foram polimerizadas com  500  mW/cm2 por 40 s em duas direções. Os blocos ficaram 7 dias armazenados em água destilada e foram seccionadas em dois eixos, x e y, obtendo-se corpos-de-prova (cp) com  0,8 mm2. Os cp foram colados em dispositivos adaptados para o teste de microtração e tracionados na máquina EMIC a 0,5 mm/min. As médias obtidas (MPa) foram: G1 - 39,2a; G2 - 61,2b; G3 - 62,7b. 
Após análise de variância e Tukey foi observado que os grupos G2 e G3 não foram diferentes entre si e ambos apresentaram maior resistência de união que G1 (p < 0,001).
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Influência do tratamento de superfície na resistência de união/cimento resinoso
TONON, F. M.*, OLIVEIRA, M. T., ANDRADE, M. A. C., MONTEIRO JUNIOR, S.
CCBS - UNIVERSIDADE DO SUL DE CATARINA. E-mail: fmtonon@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união a tração de cimentos resinosos a uma liga de metal básico submetida ao jateamento com CoJet Sand. Foram confeccionadas quarenta amostras de liga de metal básico (Tilite - Talladium), as quais foram fundidas de acordo com as recomendações do fabricante e divididas em quatro grupos. As amostras fundidas em forma de hemi-halteres delinearam uma área de superfície de 10 cm2, a qual foi usinada e polida com lixas de granulação até 1200. Os grupos foram submetidos a ação do produto CoJet System (3M/ESPE), usando para isto um microjateador (Microetcher). Estas amostras foram limpas apenas com breves jatos de ar (3 segundos) a uma distância de 10 cm. No grupo 1, após o tratamento foi aplicado agente silanizador Espesil (3M/ESPE) e aplicação do cimento resinoso dual Enforce (Dentsply). Os grupos 2, 3, e 4 receberam o mesmo tratamento sendo porém aplicado respectivamente os seguintes cimentos resinosos duais RelyX (3M/ESPE), Panavia (Shofu) e C&B (Bisco). O teste de tração dos corpos-de-prova foi feito numa máquina Instron, do laboratório de materiais dentários da UFSC. Os resultados após aplicada ANOVA “One Way” (p = 0,5806), não apresentaram diferenças estatística entre os grupos. Os grupos Enforce, RelyX, Panavia, C&B apresentaram valores médios (MPa) igual a: 13,38; 12,40; 10,42; 9,51; respectivamente. 
De acordo com a metodologia utilizada, podemos concluir que o sistema CoJet Sand (3M/ESPE) apresentou desempenho semelhante, independentemente do tipo de cimento resinoso utilizado.
 Ic104
Avaliação da adesão dentinária depois de diferentes estratégias de secagem de dentina em dentes hidratados e secos
MOTTA, F. A.*, SOUZA, R. C. A. B., BARBOSA, G. N., FREITAS, R. D. T. A., PEREZ, C. D. R., SAMPAIO FILHO, H. R.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: fazevedom@ig.com.br
O objetivo deste trabalho foi o de avaliar os efeitos de diferentes métodos de secagem de dentina sobre a adesão considerando dois grupos: dentes secos e dentes úmidos, usando um teste por cisalhamento. Seis diferentes grupos foram feitos: G.1, secagem com ar por 15 segundos/dente úmido; G.2, “blot drying”/dente úmido; G.3, reidratação com solução com HEMA/glutaraldeído/dente úmido; G.4, secagem com ar por 15 segundos/dente seco; G.5, “blot drying”/dente seco; G.6, reidratação com solução com HEMA/glutaraldeído/dente seco. Molares foram incluídos em resina acrílica expondo uma face proximal, desgastados para expor dentina, polidos, submetidos a um processo de limpeza superficial e às diferentes estratégias de secagem. A seguir, um adesivo baseado em acetona foi aplicado e os corpos foram feitos usando uma matriz de teflon com 5 mm de altura e 3 mm de diâmetro na qual dois incrementos de resina composta híbrida foram inseridos e fotopolimerizados por 40 segundos cada. Os corpos foram armazenados em água deionizada por uma semana e submetidos ao teste de cisalhamento em uma máquina de testes EMIC. Os resultados foram expressos em MPa: (G1 = 17,18  3,677), (G2 = 19,52  2,18), (G3 = 19,7  1,47), (G4 = 7,92  2,044),  (G5 = 12,84  3,213), (G6 = 12,28  3,582) e avaliados estatisticamente usando o teste ANOVA (p = 0,000) e de Tukey (p < 0,05).
Os diferentes métodos de secagem usados neste trabalho apresentaram comportamentos específicos para dentes secos e úmidos. Os resultados obtidos para os grupos de dentes secos foram inferiores ao dos dentes úmidos.
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Avaliação da resistência à compressão e à tração diametral de cimentos resinosos duais
MIRANDA, C.*, BIASI, E. B., PRATES, L. H. M., MAIA, H. P., CALVO, M. C. M.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: ca_miranda@zipmail.com.br
O propósito deste estudo foi avaliar a resistência mecânica, com ensaios de resistência à compressão e à tração diametral, de quatro cimentos resinosos de dupla polimerização (RelyX - 3M; Enforce - Dentsply; Fill Magic Dual Cement - Vigodent; Varyolink - Vigodent). Para cada tipo de ensaio foram preparados dez corpos-de-prova cilíndricos (medindo 4,0 mm de diâmetro x 6,0 mm de altura) totalizando vinte amostras por cimento. Os ensaios de compressão foram realizados de acordo com o método descrito na Especificação n 27 da ANSI/ADA, na máquina de testes Wykeham Farrance; enquanto os de tração diametral seguindo-se as dimensões do corpo-de-prova utilizado nos ensaios de compressão, porém com o espécime posicionado horizontalmente na máquina de testes Instron 4444. Os resultados (MPa) analisados por ANOVA e teste de Tukey (5%), para o teste de resistência à compressão foram: Varyolink: 232,90 (22,80); Fill Magic Dual Cement: 266,44 (39,89); Enforce: 209,30 (37,71) e RelyX: 206,61 (42,18). Para os ensaios de tração diametral foram obtidos os seguintes resultados: Varyolink: 40,81 (3,16); Fill Magic Dual Cement: 37,61 (6,02); Enforce: 38,43 (4,15) e RelyX: 35,00 (5,76). 
No teste de resistência à compressão não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os quatro cimentos avaliados. No teste de tração diametral o cimento Varyolink apresentou resistência estatisticamente superior à do RelyX, com os demais cimentos apresentando valores intermediários e sem diferenças significativas. (Iniciação científica: PIBIC-CNPq.)
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Estudo da resistência a compressão do gesso odontológico tipo III
RODRIGUES, F. P.*, TURQUETTI, J. S., KIMPARA, E. T., BINDE, E. T., AVELAR, R. P.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: rodrigues_fp@fosjc.unesp.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência a compressão do gesso odontológico tipo III (Herodent - Vigodent) aos 7 e 15 dias. Para a obtenção da mistura de gesso o pó do gesso foi misturado à água destilada. Cilindros de gesso nas dimensões de 20 mm de diâmetro por 40 mm de altura foram obtidos pela espatulação a vácuo, no espatulador mecânico Whip-Mix, e após 7 e 15 dias os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de resistência seca à compressão em uma máquina universal de ensaios. Os valores médios obtidos para a resistência a compressão aos 7 e 15 dias foram respectivamente: 1299,6  144,47  kgf e 685  76,80  kgf. Realizou-se análise estatística pelo teste t de Student evidenciando diferença estatística significante (p = 0,000124).
O gesso tipo III aos 15 dias apresentou uma maior resistência a compressão comparado ao grupo de 7 dias.
 Ic107
Efeito da termociclagem sobre a infiltração marginal de diferentes materiais restauradores
SOMMER, L.*, STRAPASSON, A., MARIMON, J. L. M., DONASSOLLO, T. A., CENCI, M. S., DEMARCO, F. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: leodontosommer@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da termociclagem (5 a 55ºC) em relação à capacidade de selamento de diferentes materiais restauradores. Foram preparadas 360 cavidades classe V padronizadas nas superfícies vestibular e lingual de 180 incisivos bovinos, com a parede cervical situada em cemento e a incisal em esmalte. As cavidades foram restauradas com resina composta RC (Concept - Vigodent), ionômero de vidro IV (Vidrion R - SS White) e amálgama AM (Duralloy S - Degussa-Hülls). Os materiais foram utilizados de acordo com as instruções dos fabricantes e aleatoriamente divididos em 18 grupos (n = 20) submetidos a diferentes no de ciclos e tempos de imersão: G1 = RC + CS (controle seco), G2 = RC + CU (controle úmido), G3 = RC + 500 c/30 s, G4 = RC + 500 c/1 min, G5 = RC + 1.000 c/30 s, G6 = RC + 1.000 c/1 min, G7 = AM + CS, G8 = AM + CU, G9 = AM + 500 c/30 s, G10 = AM + 500 c/1 min, G11 = AM + 1.000 c/30 s, G12 = AM + 1.000 c/1 min, G13 = IV + CS, G14 = IV + CU, G15 = IV + 500 c/30 s, G16 = IV + 500 c/1 min, G17 = IV + 1.000 c/30 s, G18 = IV + 1.000 c/1 min. Os dentes foram imersos em fucsina básica, sendo seccionados e a microinfiltração avaliada em 40 X, usando escores padronizados. Os dados foram analisados estatisticamente (Kruskal-Wallis). A microinfiltração foi maior em cemento do que em esmalte (p < 0,001). O melhor selamento foi obtido com RC (p < 0,05). Houve influência da termociclagem no tempo de 1 minuto, para todos os materiais, exceto para a RC em esmalte (p < 0,05).
Conclui-se que a termociclagem, quando utilizado no tempo de 1 minuto, foi um fator significante.
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Efeito de tratamentos térmicos sobre a temperatura de transição vítrea de resinas para reembasamento e base de prótese
ALVES, M. O.*, URBAN, V. M., MACHADO, A. L., PAVARINA, A. C., LEITE, E. R., MACIEL, A. P., JORGE, E. G.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: marioli75@uol.com.br
Este estudo avaliou o efeito de 2 tratamentos térmicos sobre a temperatura de transição vítrea (Tg) de 2 resinas para reembasamento (Kooliner - K e UfiGel Hard - U) e uma para base de prótese (Lucitone 550 - L), polimerizada por 2 ciclos (curto - LC e longo - LL). Após a polimerização, 5 mg foram removidos da parte interna de cada amostra (10 x 10 x 1 mm) para análise da Tg (ºC), por calorimetria exploratória diferencial. A Tg foi mensurada após a polimerização (controle - GI), após irradiação por microondas (grupo II - GII) e após imersão em água a 55ºC (grupo III - GIII). Para o GII, as combinações potência/tempo utilizadas foram: K - 550 W/5 min; U - 500 W/5 min; LS e LL - 550 W/3 min. Para o GIII, as amostras foram imersas em água a 55ºC por 10 min (K e U) e 60 min (LC e LL). O peso das amostras também foi mensurado, antes e após os tratamentos térmicos. Cinco corpos-de-prova foram feitos para cada condição. Os resultados foram analisados pelo ANOVA e Kruskal-Wallis ao nível de 99%. Para o material K, foram observadas diferenças significativas entre os grupos GI - 48,68ºC; GII - 74,08ºC e GIII - 59,78ºC. Os tratamentos térmicos não afetaram a Tg dos materiais U (GI - 73,64ºC; GII - 73,36ºC; GIII - 76,76ºC), LS (GI - 103,44ºC; GII - 107,12ºC; GIII - 111,76ºC) e LL (GI - 86,74ºC; GII - 79,10ºC; GIII - 79,22ºC). Além disso, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes no peso das amostras.
A Tg do material K foi aumentada a partir dos tratamentos térmicos, sendo que a irradiação por microondas resultou em maior efeito. Os tratamentos térmicos não afetaram o peso das amostras. (Apoio: FAPESP - 02/06919-1; 02/01405-0.)
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Estudo in vitro de novos ciclos de polimerização para a resina acrílica processada através de energia de microondas
KAIZER, R. O. F.*, BRAUN, K. O., MONTAGNER, F., SOMMER, S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. E-mail: rosanekaizer@yahoo.com.br
O emprego de ciclos adequados de polimerização em microondas para a resina acrílica é importante para que não ocorram alterações das propriedades desse material. Quando utilizam-se maiores espessuras de resina acrílica termopolimerizável, como por exemplo nas placas oclusais, porosidades podem ocorrer, as quais geram distorções e dificultam seu acabamento e polimento (e conseqüentemente sua limpeza). Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar, através de método visual (Kimpara, 1995), novos ciclos de polimerização para a resina acrílica processada por energia de microondas quanto a formação de poros internos. Confeccionaram-se 10 amostras com dimensões de 20 x 20 x 10 mm para cada grupo. Os grupos propostos foram: G1 -  8 h, 74C; G2 - (4’, 90 W) + (3’, 450 W); G3 - (4’, 90 W) + (5’, 0 W) + (3’, 450 W); G4 - (10’, 90 W) + (3’, 450 W); G5 - (10’, 90 W) + (5’, 0 W) + (3’, 450 W); G6 - (10’, 270 W) + (5’, 0 W) + (10’, 360 W). Considerou-se como grupo controle G1. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis ( = 5%). Observou-se que houve diferença estatística entre os grupos. O grupo G1 (a) apresentou a menor quantidade de poros. Os grupos G2 (b), G3 (b), e G6 (b) que apresentaram quantidade intermediária de poros. A maior quantidade de poros foi observada nos grupos G4 (c) e G5 (c). 
Diante dos dados obtidos, pode-se concluir que, na espessura de 10  mm, todos os ciclos de microondas sugeridos apresentaram maior quantidade de poros que o ciclo convencional (G1). (Apoio financeiro: FIPE.)
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Caracterização de superfície de resinas compostas odontológicas submetidas a diferentes métodos de tratamento
HERRERIAS, T.*, TAVEIRA, Z. Z., GIOVANNINI, J. F. B. G., LAMEIRAS, F. S., SILVA, V. V., VAZ, R. R.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: thaherrerias@hotmail.com
Este estudo teve por objetivo avaliar e comparar três métodos disponíveis para tratamento de superfície de resinas compostas indicadas para confecção de restaurações indiretas. Quatro corpos-de-prova (CP) da resina composta laboratorial Vita Zeta LC (VITA) foram obtidos empregando-se uma matriz de teflon, a partir do processamento em forno, com o tempo e a temperatura recomendados pelo fabricante. Após esta etapa, os CP foram divididos de acordo com o tipo de tratamento: condicionamento com H3PO4 (37%, 5 min, seguido de lavagem), condicionamento com HF (10%, 5 min, seguido de lavagem) e microjateamento (partículas de Al2O3 de 50 m, pressão controlada e distância ponta do jato/CP de 10,0 mm). Um CP não recebeu nenhum tipo de tratamento e serviu como controle. Em seguida, os CP foram devidamente preparados para observação em MEV visando avaliação da microestrutura da resina composta. Após análise das imagens, estabeleceu-se comparações entre os grupos controle e dos diferentes tratamentos.
Pode-se concluir que o tratamento proporcionado pelo H3PO4 forneceu um padrão de condicionamento bastante superficial, indicando pequena eficácia como meio de retenção mecânica. O padrão de condicionamento gerado pelo HF mostrou-se bem mais severo, e de elevada descontinuidade. O microjateamento com partículas de Al2O3 permitiu o estabelecimento de um padrão de retenção intermediário, porém com maior uniformidade, indicando possível superioridade como método de tratamento de superfície previamente à cimentação das restaurações.
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Avaliação da biocompatibilidade in vitro de um novo biomaterial para remoção química-mecânica da cárie
SILVA, L. R.*, TONOLLI, G., SANTOS, E. M., BUSSADORI, S. K.
Assistente - UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS. E-mail: lu_raulino@uol.com.br
A remoção química-mecânica da cárie introduzida há três décadas visava uma alternativa não-invasiva. Com o intuito de torná-la mais acessível e globalizar sua utilização, está sendo desenvolvido um novo biomaterial, contendo papaína, uma endoproteína com atividade bacteriostática, bactericida e antiinflamatória e cloramina, um composto contendo cloro e amônia, com propriedades bactericidas e desinfetantes. O presente estudo teve como objetivo avaliar a citotoxicidade in vitro do novo produto nas concentrações de 4, 6, 8 e 10% de papaína em solução contendo 0,5% de cloramina. Os materiais foram colocados em lamínulas de vidro, depositadas sobre células em cultura. Utilizamos fibroblastos NIH-3T3 e fibroblastos pulpares (P1), plaqueados em 1  104 células por placa de Petri. Nas culturas controle não adicionamos qualquer substância. Executamos testes a longo prazo, em períodos experimentais de 1, 3, 5 e 7 dias; e a curto prazo de 0, 4, 8 e 12 horas. Nesses períodos efetuamos a contagem celular. Após um dia de contato entre substâncias e células, observou-se que todos os grupos experimentais apresentaram viabilidade celular entre 80 e 100%. A curto prazo houve redução da viabilidade celular comparada ao grupo controle, porém todas as substâncias permitiram viabilidade celular até o último período. Em ambas linhagens celulares, observou-se o mesmo resultado, contudo o FP1 demonstrou maior sensibilidade às substâncias testadas.
Nossos resultados suportam a conclusão que o novo biomaterial, nas diferentes concentrações, não demonstrou ser citotóxico in vitro em cultura de fibroblastos.
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Contração linear de polimerização: altura do espécime e modo de ativação
TANCREDO, L. L. F.*, SCHROEDER, M., LOGUERCIO, A. D., BALLESTER, R. Y.
Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: luciane.tancredo@terra.com.br
Objetivou-se verificar se a porcentagem de contração linear de polimerização [%CLP] em cilindros de três compósitos (Herculite XR [HE], Durafill [DU] e Heliomolar [HM]) se altera em função da altura do compósito que polimeriza e do modo de ativação. Os espécimes (n = 5) tinham formato cilíndrico (diâmetro 2,1 mm e alturas de 1 mm [1], 2 mm [2] ou 4 mm [4]). A luz ativadora incidiu perpendicularmente ao eixo dos cilindros. A energia de ativação de 18 J/cm2 foi aplicada de 4 formas: [A] - 18 s x 1.000  mW/cm2; [B] - 36 s x 500  mW/cm2; [C] - 72 s x 250  mW/cm2 e; [D] - modo “ramp” (Kuring Light). A %CLP na direção do eixo dos cilindros aos 5 min (média na tabela) foi medida com extensômetro (Instron) adaptado. A análise de variância revelou diferenças significantes (p < 0,000) para os fatores compósito e altura e não significantes para ativação e interações. O teste de Tukey (p < 0,05) permitiu estabelecer diferenças significantes entre o HE e HM e entre DU e HM. As alturas foram todas diferentes entre si. Os valores estão abaixo:
Comp. Modo de ativação/altura
a/1 b/1 c/1 d/1 a/2 b/2 c/2 d/2 a/4 b/4 c/4d/4 
HE -1,6 -1,72 -1,74 -1,77 -1,22 -1,23 -1,21 -1,27-0,98 -0,97-1,01-1,0
DU -146 -1,54 -1,6 -1,65 -1,09 - 1,13 -1,09-1,10-0,84 -0,84-0,84-0,86
HM -1,39-1,36 -1,36-1,37 -0,96 -0,97 -0,99 -0,98-0,82-0,76-0,77-0,78
Espécimes de menor altura contraem mais, independente da marca; o modo de ativação não influi na %CLP quando é fornecida a mesma quantidade de energia, independente da marca do compósito. 
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Resistência flexural de resinas compostas com diferentes fotopolimerizadores
ESTRELA, V.*, FERRARO, M., MIRANDA JÚNIOR, W. G., FRANCCI, C., MALLMANN, A.
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA. E-mail: verbeniaestrela@ibest.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a resistência flexural de 2 resinas compostas fotoativadas (Heliomolar - Ivoclar-Vivadent [HE] e Point 4 - Kerr [P4]) com diferentes fotopolimerizadores, sendo 4 LEDs (LED Demetron - Kerr [DEM]; Elipar Free Light - 3M-ESPE [EFL]; Ultralume 2 - Ultradent [ULM], DMC 600 mW/cm2 - DMC [DMC]) e 1 com luz halógena (Demetron Optilux 400 - Kerr [D400]). Utilizando uma matriz metálica desmontável com 2 mm x 1 mm x 10 mm, foram confeccionados 10 corpos-de-prova (cp) para cada condição. As resinas foram inseridas na matriz em incremento único, a superfície foi aplainada com uma matriz de poliéster sob uma lâmina de vidro e fotoativada por 20 s. Após 24 h em água destilada a 37C, os cp foram medidos com paquímetros digitais e submetidos ao teste de flexão em três pontos. Os ensaios foram realizados na máquina Kratos a 0,6  mm/min. As médias obtidas (MPa) foram: HE + DEM: 98,6cd; HE + EFL: 93,8cde; HE + ULM: 83,6def; HE + DMC: 75,3f; HE + D400: 81,7def; P4 + DEM: 106,8bc; P4 + EFL: 119,5ab; P4 + ULM: 79,1ef; P4 + DMC: 119,3ab; P4 + D400: 128,6a.
Após realizada a análise de variância e Tukey foi constatado que houve diferença estatística nos fatores resina e fotopolimerizador, bem como em suas interações (p < 0,05). As resinas compostas tiveram comportamento diferente em relação aos fotopolimerizadores. A resina P4 apresentou maiores médias de resistência flexural que a HE, com exceção dos grupos fotoativados com o ULM.
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Estudo comparativo in vitro da resistência à microtração em dentina de sistemas adesivos de um e dois frascos
CUMERLATO, M. L.*, LOBATO, M. R., VALDEZ, E. J., SILVEIRA, B. L., BURNETT JUNIOR, L. H.
Clínico - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: marinalc@zaz.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência à microtração em dentina de adesivos de um e dois frascos. Quatorze terceiros molares humanos hígidos extraídos foram divididos nos grupos: G1) dentina; G2) Optibond Solo (Kerr); G3) Optibond (Kerr); G4) Single Bond (3M); G5) ScotchBond MP (3M); G6) Prime & Bond 2.1 (Dentsply); G7) Prime & Bond NT (Dentsply). Os dentes foram embutidos em acrílico e desgastados expondo a dentina superficial na face oclusal. Após, foram aplicados os sistemas adesivos, polimerizados com XL1500 (3M) e o compósito Z250 (3M) foi inserido em incrementos de 2 mm fotoativados até obter 6  mm de espessura sobre a área adesiva. Os espécimes foram armazenados em água destilada a 37C/24 h, e, após, seccionados em palitos com área retangular de 0,5  mm2 (n = 15 para cada grupo). Para o G1 foram obtidos apenas palitos de dentina. Logo em seguida, foram submetidos ao ensaio de microtração em uma máquina EMIC DL2000 com velocidade de 0,5  mm/min. As médias (MPa) submetidas à ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05) foram (mesma letra não apresenta diferença estatística significante): G1) 19,34  1 (a); G6) 16,17  3,77 (a); G7) 39,50  3,69 (b); G5) 41,63  2,44 (b); G4) 61,35  4,30 (c); G2) 56,62  4,18 (d); G3) 25,77  2,93 (e). O padrão predominante de falha na interface adesiva observado em MEV foi do tipo mista – adesiva e coesiva em dentina ou resina composta.
É possível concluir que os sistemas adesivos de frasco único apresentam resultados superiores de resistência à microtração em dentina quando comparados aos de dois frascos, exceto para o adesivo Prime & Bond 2.1.
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Resistência à tração de uma resina
DONADIO-MOURA, J.*, GOUW-SOARES, S., NAVARRO, R. S.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: judonadio@hotmail.com
O objetivo do estudo foi avaliar in vitro a influência de uma resina composta tipo “flowable” RF na resistência à tração a dentina tratada com laser de Er:YAG (2,94 m KaVo Key 2) L e ponta diamantada em alta rotação AR. Superfícies dentinárias obtidas na V e L de terceiros molares divididas em 6 grupos n = 10: G1 - AR, G2 - AR + RF, G3 - L(100 mJ/10 Hz), G4 - L(100 mJ/10 Hz) + RF, G5 - L(250 mJ/2 Hz), G6-L(250 mJ/2 Hz)+RF. Após tratamento com ácido fosfórico 15 s e sistema adesivo Excite, confeccionou-se cones com resina composta Tetric Ceram em 3 incrementos, polimerizando por 40 s cada, utilizando ou não previamente a RF Tetric Flow. Após armazenamento em água destilada 37C-24 h foi realizado o teste de tração, na máquina de ensaio universal Mini Instrom 4442 (0,5 mm/min, 500 N). Os valores médios obtidos em MPa foram G1 - 13,54 ( 2,99); G2 - 14,67 ( 2,32); G3 - 9,49( 3,09); G4 - 14,60( 2,76); G5 - 8,97( 3,89); G6 - 13,02( 2,18). Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis (p = 0,01). 
Conclui-se que nas superfícies dentinárias tratadas com AR estatisticamente não houve influência da resina “flowable”, estas apresentaram adesão superior às tratadas com laser sem a resina “flowable” e adesão similar às tratadas com laser com uso da resina “flowable”; nas superfícies tratadas com laser de Er:YAG a resina “flowable” promoveu significante aumento nos valores de adesão nos diferentes parâmetros de energia utilizados.
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Efeito da limpeza em simulação de preparos protéticos na força de união de cimentos resinosos à dentina
SHIMAOKA, A. M.*, RUSSO, E. M. A., CARVALHO, R. C. R., ANDRADE, A. P.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: angelmayumi@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do detergente aniônico tergentol na cimentação de restaurações indiretas de resina composta. Foram utilizadas 64 faces proximais desgastadas 1,5 mm além do limite amelodentinário limpas com pedra-pomes e água e divididas aleatoriamente em 8 grupos com 8 amostras cada. Os grupos I e II (controle) não foram pré-hibridizados e os demais foram pré-hibridizados com: grupos II e VI - Single Bond (3M), III e VII - Excite DSC (Vivadent), IV e VIII - Clearfil SE (Kuraray). Somente os grupos I, II, III e IV receberam limpeza com tergentol. Provisórios (discos de resina acrílica) foram cimentados com hidróxido de cálcio, removidos após 7 dias e a dentina recebeu profilaxia (pedra-pomes e água). Foi realizado condicionamento com ácido fosfórico a 37%, lavagem e secagem, na dentina e nas restaurações definitivas (cones de Tetric Ceram - Vivadent de área adesiva 7 mm2). As restaurações foram silanizadas e o adesivo Excite DSC foi aplicado nestas e na dentina. Utilizou-se o cimento resinoso Variolink II (Vivadent) e cada face fotoativada por 40 segundos. As amostras foram termocicladas e tracionadas na máquina de teste Instron. Os valores foram submetidos ao teste estatístico de Tukey (p < 0,05) e os resultados encontrados MPa foram : GI - 4,94, GII - 7,77, GIII - 11,74, GVI - 6,06, GV - 14,38, GVI - 8,66, GVII - 16,33, GVIII - 9,89. Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos II e VI e entre os grupos IV e VIII. Mostraram diferença estatística os grupos I e V e os grupos III e VII. 
Pudemos concluir que a limpeza com tergentol foi capaz de aumentar a adesão do cimento resinoso à dentina. 
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Resistência adesiva de dentes submetidos a clareamento com peróxido de carbamida em diferentes concentrações
BONIFÁCIO, C. C.*, SANTOS, M. G., CARVALHO, R. C. R.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: clacalil@uol.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a influência do agente clareador, peróxido de carbamida, em diferentes concentrações (10% e 20%) na resistência adesiva da dentina e do intervalo de tempo entre o final do tratamento clareador e a execução de restaurações adesivas. 36 superfícies planas de dentina (de pré-molares humanos íntegros) foram polidas com lixas 240, 400 e 600 e divididas igualmente em 4 grupos. G1: as amostras foram clareadas, 8 h/dia, por 2 semanas, com Opalescence 10%, restauradas 12 h após o tratamento clareador; G2: as amostras foram clareadas como as do G1, porém restauradas 1 semana após o tratamento clareador; G3: as amostras foram clareadas 8 h/dia, por 2 semanas, com Opalescence 20% e restaurados 12 h após o tratamento clareador; G4: as amostras foram clareadas como G3, porém restaurados 1 semana após o tratamento clareador. O sistema adesivo e a resina composta utilizados foram, respectivamente, Single Bond e Z250 (3M). Todas as amostras foram submetidas a teste de tração em máquina Instron. A análise de variância e o teste de Tukey foram usados para comparar os vários grupos (p < 0,05). As médias dos resultados obtidas foram: G1: 5,52; G2: 7,29; G3: 6,8; G4: 14,75. Foi observada diferença estatística significante entre os grupos.
Podemos concluir que para a concentração de 20% houve aumento da resistência adesiva quando as restaurações foram executadas 1 semana após o tratamento clareador. Para a concentração de 10%, o intervalo de tempo entre o término do tratamento clareador e a confecção das restaurações não interferiu na resistência adesiva.
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Microdureza de materiais resinosos polimerizados com luz halógena e luz emitida por diodo (LED)
FERRAREZI, G. A. O.*, CEFALY, D. F. G., NAVARRO, M. F. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: gferrarezi@hotmail.com
O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a efetividade de dois tipos de aparelhos fotopolimerizadores, portadores de lâmpada de halogênio e LED, na polimerização de materiais resinosos. Foram confeccionados 20 corpos-de-prova cilíndricos para cada material testado (Z100, Definite e Dyract). Estes foram divididos em quatro subgrupos com cinco corpos cada polimerizados através dos fotopolimerizadores (Curing Light 2500 e Ultraled) durante 40 s ou 60 s pela superfície. Medidas de microdureza foram realizadas na superfície e na base de cada espécime. A análise estatística foi feita através da ANOVA e do teste de Tukey. Não houve diferença da microdureza entre as fontes de luz na superfície da Z100 e do Dyract enquanto que a microdureza da superfície foi significantemente mais baixa quando a Definite foi fotopolimerizada pelo LED ao invés da lâmpada halógena. Na base, a microdureza foi significantemente menor quando fotopolimerizou-se todos os materiais com LED. Nenhuma diferença estatística significante foi encontrada na superfície e na base da Z100 considerando-se o tipo de luz e o tempo de exposição. Igualmente, não houve diferenças encontradas quando o Dyract foi polimerizado com a lâmpada halógena. Entretanto a microdureza da base do Dyract e da Definite foi significantemente mais baixa do que as superfícies quando fotopolimerizados com o LED. Também a microdureza da base da Definite polimerizada com a lâmpada halógena foi significantemente menor do que na superfície.
O LED testado não foi capaz de produzir a mesma microdureza dos materiais resinosos do que a lâmpada halógena.
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A influência de diferentes técnicas de fotoativação de um sistema adesivo na resistência à microtração em dentina
MELO, T. A. F.*, DIETER, N., SILVEIRA, B. L., OSHIMA, H. M. S., BURNETT JUNIOR, L. H.
Clínico - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: tiagomelo@portoweb.com.br
Objetivo deste estudo foi fotoativar compósitos de diferentes modos e avaliar sua influência sobre a resistência à microtração em dentina. Dez terceiros molares humanos hígidos extraídos foram embutidos em acrílico e a face oclusal desgastada expondo dentina superficial. Após, foram divididos nos grupos: G1) dentina; G2) XL1500 (3M); G3) XL1500 + UltraLED (Dabi Atlante); G4) UltraLED + XL1500; G5) UltraLED. O adesivo Single Bond (3M) foi aplicado sobre a superfície dentinária e fotoativado com LED (191 mW/cm2) nos grupos G4 e G5. Nos grupos G2 e G3 o adesivo foi polimerizado com XL1500 (450 mW/cm2). Logo após, o compósito Z250 (3M) foi inserido em incrementos de 2  mm polimerizados com XL1500 ou LED nos grupos G2 e G4, e, G3 e G5, respectivamente, obtendo espessura de 6  mm. Os espécimes foram armazenados em água destilada 37C/24 h e, logo após, cortados em palitos com área retangular de 0,5  mm2 (n = 15 para cada grupo). Em G1 foram obtidos apenas palitos de dentina. Os espécimes foram submetidos ao teste de microtração em uma máquina EMIC DL2000 com velocidade de 0,5  mm/min. As médias (MPa) submetidas à ANOVA e Tukey (p < 0,05) foram (mesma letra não apresentam diferença estatística): G1) 19,67  1,11 (a); G2) 61,57  2,52 (b); G3) 57,70  1,90 (c); G4) 26,50  3,04 (d); G5) 8,21  1,17(e). O padrão predominante de falha na interface adesiva observado com MEV foi do tipo mista – adesiva e coesiva em dentina ou resina composta.
É possível concluir que a resistência adesiva à microtração em dentina do adesivo Single Bond pode ser influenciada pelo método de fotoativação utilizado.
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Estudo comparativo da resistência à microtração do esmalte submetido ao clareamento com peróxido de hidrogênio a 35%
PEDRUZZI, G.*, SILVEIRA, B. L., SPOHR, A. M., BURNETT JUNIOR, L. H.
Clínico - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: gigiope@terra.com.br
Este estudo teve por objetivo avaliar a resistência à microtração em esmalte após os seguintes métodos de clareamento: G1) sem clareamento; G2) Whiteness HP com peróxido de hidrogênio 35% (FGM) + XL1500 (3M) (5 min); G3) Whiteness HP + laser diodo + LED (Kondortech) (5 min); G4) Whiteness HP + LED (Kondortech) (5 min). Dezesseis terceiros molares humanos hígidos extraídos foram embutidos em acrílico e planificados na face vestibular em uma politriz com lixas de carbeto de silício 400 e 600. Após a aplicação dos métodos de G1 a G4, foi inserido o sistema adesivo Single Bond (3M) seguido de incrementos de 2 mm do compósito Z250 (3M) fotoativados 20 s cada com XL1500 formando um platô com espessura de 6  mm. O conjunto foi novamente embutido ficando o platô submerso em acrílico. Os grupos foram armazenados em água destilada à 37C por 24 h e, após, seccionados em palitos com área retangular de 0,5  mm2 (n = 15 para cada grupo) os quais foram submetidos ao teste de microtração em uma máquina EMIC DL 2000 com velocidade de 0,5  mm/min. As médias em MPa foram (valores seguidos de mesma letra não apresentam diferença estatística para ANOVA e Tukey (p < 0,05)): G1) 57,72  2,70 (a); G2) 51,23  2,07 (b); G3) 50,75  1,88 (b); G4) 50,23  1,86 (b). Após, os palitos foram observados em MEV indicando a predominância de um padrão misto de falha adesiva (adesiva e coesiva em esmalte ou resina).
É possível concluir que após 5 min de fotoativação do peróxido de hidrogênio à 35% a resistência adesiva à microtração do esmalte é diminuída independentemente do método utilizado.
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Efeito da proteção superficial e termociclagem na infiltração marginal em compósitos indicados para dentes posteriores
ARITA, C. H. M.*, BARROS, G. K. P., AGUIAR, F. H. B., LOVADINO, J. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: carlaarita@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do selante de superfície aplicado sobre a restauração da termociclagem na infiltração marginal de restaurações realizadas com dois compósitos. Para isso, cavidades padronizadas classe V foram preparadas no esmalte da face vestibular de incisivos bovinos. Os dentes foram divididos aleatoriamente em doze grupos exparimentais: 2 compósitos dentais (P60 e SureFil); três selante de superfícies (controle - sem selante, Single Bond e Fortify) e 2 grupos de termociclagem (com e sem termociclagem). Parte das amostras foram termocicladas por 1.000 ciclos e todas as amostras foram imersas numa solução de azul de metileno a 2% por 12 horas. Após isso, as amostras foram lavadas e preparadas para a análise de espectrofotometria para quantificar a penetração de corante. Os resultados (ANOVA e teste de Tukey - p < 0,05) mostraram dupla interação entre os três fatores estudados. Para quase todas as interações, Single Bond apresentou menores médias de infiltração, quando usado como selante de superfície, os grupos de termociclados apresentaram maiores médias de infiltração e não houve diferenças estatísticas significantes entre os compósitos estudados. 
Pode-se concluir que o adesivo Single Bond usado como selante de superfície apresentou efeito de diminuir a infiltração marginal, entretanto a termociclagem apresentou efeito deletério na interface compósito/dente. (Apoio: FAPESP - # 01/10860-0.)
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Influência do período entre a aplicação e ativação do adesivo na resistência de união de cimento resinoso à dentina
SILVA, G. R.*, GUARDIEIRO, B., SOARES, C. J., FONSECA, R. B., GOMIDE, H. A., OLIVEIRA, L. C. A.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: giselersilva@odon.ufu.br
Os autores propõem avaliar a influência do tempo decorrido entre a aplicação e a fotoativação do adesivo na resistência de união do cimento resinoso à dentina. Foram utilizados 180 incisivos bovinos, recém-extraídos, que tiveram a porção central da coroa embutida em resina e a dentina superficial exposta com lixas granulação 100, 320 e 600. Uma área de 3 mm foi isolada na superfície dentinária e recebeu a aplicação dos adesivos: Single Bond (SB); Excite (Ex); Prime & Bond 2.1 (PB) e One-Up Bond F (OB), empregados em três modos de aplicação: aplicado e fotoativado imediatamente; aplicado e fotoativado após 10 segundos; aplicado e fotoativado após 20 segundos (12 grupos de estudos). Cilindros de resina composta foram fixados com cimento resinoso sob carga de 500 gramas por 5 minutos. Após 24 horas em umidade relativa a 37ºC, as amostras foram submetidas ao ensaio de cisalhamento em máquina de ensaio universal, EMIC 500 DL com velocidade de 0,5  mm/minuto. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (p < 0,05). Os resultados em MPa foram: SB20- 18,9(3,2)a; SB10- 15,5(5,8)a; SB0- 11,3(3,2)b; Ex 20- 17,1(5,7)a; Ex 10- 14,4(4,3)a; Ex 0- 2,5(1,5)b; PB20- 11,7(2,2)a; PB10- 9,6(2,3)b; PB0- 7,1(2,0)c; OB20- 14,7(3,0)a; OB10- 13,5(3,4)ab; OB0- 11,5(3,1)b.
O tempo de espera e composição do sistema adesivo são fatores de influência significativa na resistência de união à dentina. A negligência do tempo de espera de 20 segundos recomendados pelos fabricantes interfere negativamente na união do cimento resinoso à dentina. (Apoio: FAPEMIG.)
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Estudo comparativo da dureza, rugosidade e solubilidade de ionômeros de vidro submetidos a dois agentes clareadores
COSTA, J. R. S.*, ARAÚJO, C. S., RODRIGUES JUNIOR, S. A., MADRUGA, F., BUENO, M., CORVELLO, P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: zecosta@ufpel.tche.br
Este trabalho verificou a dureza superficial, rugosidade e solubilidade de dois ionômeros de vidro (CIV) Vitremer (VT) - 3M e Vidrion (VD) - SS White no tempo de 7 dias sob ação do peróxido de carbamida 37% (PC) - Whiteness (SS White) e do perborato de sódio + peróxido de hidrogênio 35% (PP) (Labsynth). Os 120 espécimes foram confeccionados em moldes metálicos padronizados sobre matrizes de poliéster e depois de 24 horas de armazenamento divididos em 6 grupos (n = 20) de acordo com os testes realizados e com os agentes clareadores: G1 e G4 = dureza feito no microdurômetro DURIMET carga de 25 g/30 s, G2 e G5 = rugosidade realizada no rugosímetro Surfcorder SE 120 e G3 e G6 = solubilidade na balança analítica Gehar (A6-200). Cada grupo foi subdividido em dois, de acordo com o material testado, resultando em 12 grupos: G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2...G6.2 sendo o primeiro para o VT e o segundo para o VD. Depois de submeter os resultados a testes estatísticos de Kruskal-Wallis foi possível observar que o PC diminuiu a dureza dos dois CIV (significância de 1%) e que ambos não apresentaram alterações significativas na rugosidade nem na solubilidade. Quando o PP foi utilizado, a segunda leitura da dureza não foi possível devido a desintegração dos espécimes (G1 e G4). No entanto, houve aumento significativo na rugosidade do VT (G2) e do VD (G5) e, quando pesados, os espécimes do G3 e G6 não mostraram alteração.
Baseado nos resultados encontrados, conclui-se que o Vidrion e o Vitremer devem ser utilizados com cautela quando associados ao PP por possíveis alterações em sua estrutura.
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Influência da “smear layer” na resistência à microtração do sistema Mega Bond após 1 ano de armazenamento em água
OLIVEIRA, L. V.*, CASTELLO, R. R., SOEIRO, C. R. M., PEREIRA, G. D. S., PAULILLO, L. A. M. S.
Dentística - UNIVERSIDADE GAMA FILHO. E-mail: dr.leovo@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da remoção da “smear layer” na resistência à microtração do sistema Mega Bond após 1 ano de armazenamento em água destilada. Dezesseis discos com aproximadamente 3  mm de espessura foram obtidos da dentina coronária de terceiros molares humanos. Após a padronização da espessura da lama dentinária com lixas de carbureto de silício granulação 600 os dentes foram aleatoriamente divididos em quatro grupos (n = 4). Nos grupos G1 e G2 o sistema Mega Bond (MB) foi aplicado na superfície dentinária de acordo com instruções dos fabricantes. Nos grupos G3 e G4 o mesmo sistema foi aplicado nas superfícies tratadas previamente com ácido fosfórico 37% por 15 segundos e hipoclorito de sódio a 10% por 60 segundos. Coroas com 8  mm de altura foram construídas nas superfícies com o compósito TPH Spectrum. Após 24 h (G1 e G3) e 1 ano (G2 e G4) imersos em água destilada, os dentes restaurados foram seccionados paralelamente ao seu longo eixo, nos sentidos mésio-distal e vestíbulo-lingual, para a obtenção dos espécimes, com aproximadamente 1  mm2, que foram submetidos ao teste de resistência à microtração e estatístico. O teste ANOVA apontou os resultados em MPa G1 - 37,14 Aa; G3 - 40,16 Aa; G4 - 31,62 Ba; G2 - 9,49 Bb.
Através dos resultados conclui-se que o comportamento do sistema Mega Bond não foi influenciado pela remoção do colágeno após 24 h. Após 1 ano, o uso de NaOCl reduziu os valores de união para MB. As médias decresceram significativamente após 1 ano de armazenamento em água independentemente da presença da “smear layer”.
 Ic125
Avaliação das forças de contração de polimerização em diferentes técnicas com a mesma energia de irradiação
CAVALCANTI, A. P. C.*, CASTAÑEDA, J. C., MONDELLI, R. F. L.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: anachedid@bol.com.br
Esse estudo realizou-se para verificação de qual método de fotopolimerização da resina composta resultaria em menor geração de forças de contração. Foram variáveis fixas na pesquisa: resina Z250, fotopolimerizador Spectrum (intensidade - 500 mW/cm2) e o fator C (1,5); este obtido após confecção de duas bases de aço retangulares cujas dimensões são: 10 mm (altura), 6 mm (largura) e 2 mm (profundidade). Estas bases foram fixadas paralelamente, uma conectada ao braço transversal móvel da máquina de ensaios e a outra na base fixa da mesma. O espaço formado pelas bases (1 mm durante o teste) foi preenchido com resina (incremento único). Foram realizados 3 grupos (10 espécimes cada), alternando diferentes tipos de fotoativação: Grupo A- fotoativação por 30 s/500 mW/cm2, 2 X, intervalo entre cada ativação de 30 s; Grupo B- 60 s/500 mW/cm²; Grupo C- 20 s/500 mW/cm2, 3 X, intervalo entre cada ativação de 20 s. Durante o teste, cujo início foi a fotoativação, cada corpo-de-prova descreveu uma curva relacionando F(N)/ t(s). Os valores máximos obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey. Observou-se que não houve diferença estatística significante entre o Grupo A (6,111 N; 0,1244) e C (6,010 N; 0,1401), sendo que o Grupo B (6,304 N; 0,1587) apresentou valores significantemente superiores aos demais grupos.
A fotopolimerização constante resultou em uma maior geração de forças de contração. Já nos demais grupos, a fotoativação foi fragmentada a menores e mais freqüentes aplicações, permitindo um tempo maior para a liberação das forças de contração inerentes ao processo de polimerização.
 Ic126
Influência da fotoativação adicional na resistência flexural de compósitos de uso direto e indireto
RIBEIRO, L. C.*, PINHEIRO, F. F., SAMPAIO FILHO, H. R., PAES, P. N. G., CORDEIRO, C. F. F., ALMEIDA, M. A. C., MIRANDA, M. S.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: lucaserta@bol.com.br
Este trabalho teve como objetivo, avaliar a resistência flexural de compósitos, quando fotoativados pelo aparelho fotopolimerizador ambulatorial e quando polimerizados pelo aparelho Targis Power (Ivoclar/Vivadent). Três compósitos foram avaliados, sendo um para uso indireto: Gr 1 =Targis - Ivoclar, e dois para uso direto: Gr 2 = Z100 - 3M e Gr 3 = Tetric Ceram - Ivoclar/Vivadent. Foram confeccionados 72 corpos-de-prova sendo 12 para cada grupo. Para a confecção dos corpos-de-prova foi utilizado matriz metálica bipartida com canaleta central de 2,5 x 2 x 25  mm. Os compósitos foram inseridos com seringa Centrix. Foi feito teste flexural de três pontos a 0,5  mm/min, em máquina de ensaios EMIC DL MF 500. Foram analisados os resultados obtidos estatisticamente (ANOVA), as médias dos resultados e os desvios padrões foram, respectivamente, no Gr1A - 71,21/15,39, Gr1B - 63,99/22,1, Gr2A - 90,09/8,623, Gr2B - 76,96/13,46, Gr3A - 128,8/22,35, Gr3B - 117,4/21,23. Tukey (p < 0,05) apontou que houve diferença significante. Os resultados mostram que Gr 2 obtiveram os melhores resultados, não havendo diferença estatisticamente significante entre o tipo de ativação para os três grupos. Os grupos 2 e 3 apresentaram menores valores quando polimerizados em laboratório.
Os autores concluíram que a fotoativação adicional só teve influência positiva para o compósito de uso indireto.
 Ic127
Efeito do tipo de polimerização e da imersão em etanol na dureza superficial e tração diametral, em um compósito dental
BARROS, G. K. P.*, ARITA, C. H. M., BRACEIRO, A. T. B., AGUIAR, F. H. B., AMBROSANO, G. M. B., LOVADINO, J. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: giselekanda@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a dureza superficial e tração diametral em um compósito micro-híbrido (Z250 - 3M/ESPE), polimerizados com 4 diferentes tipos de polimerização e imersos em dois diferentes meios. Corpos-de-prova foram, aleatoriamente, preparados e polimerizados de acordo com os grupos experimentais (C- convencional - 550  mW/cm2/30 s; S- “soft start” - 300 mW/cm2/10 s + 550  mW/cm2/20 s; A- alta intensidade - 1.060 mW/cm2 /10 s; P- “pulse delay” - 550 mW/cm2/1 s + 60 s sem luz + 550 mW/cm2/20 s) e imersos por 24 horas em um dos dois meios de imersão (água e etanol). Após a confecção dos corpos-de-prova, realizou-se os testes de dureza (D) e tração diametral (T). Os resultados (ANOVA e teste de Tukey - p < 0,05) mostraram que para T, não houve diferenças estatísticas significativas para os modos de polimerização estudados, porém as amostras imersas em etanol apresentaram valores menores de T, com diferença estatística para as amostras imersas em água, independente do modo de polimerização. Para o teste de D, C apresentou maior valor, com diferenças estatísticas para P, nos grupos imersos em água. Para as amostras imersas em etanol, C e P apresentaram maiores médias de D, diferentes estatisticamente de A.
Pode-se concluir que o modo de polimerização convencional pode estar associado a altos valores de dureza e tração diametral, e o meio de imersão pode alterar as propriedades físicas dos compósitos. 
 Ic128
Efeito do tempo e de técnicas de acabamento e polimento na textura superficial de restaurações de resina composta
VENTURINI, D.*, GOELZER, J. G., CENCI, M. S., CAMACHO, G. B., DEMARCO, F. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: danielaventurini@bol.com.br
Esse estudo comparou a influência do polimento mediato e imediato sobre a rugosidade superficial de uma resina microparticulada (A110 - 3M/ESPE) e de uma híbrida (Z250 - 3M/ESPE). Cavidades classe V (3 x 3 x 2 mm) foram feitas na face vestibular de duzentos e vinte e quatro dentes bovinos, que foram incluídos em resina acrílica em moldes cilíndricos de PVC. Destes, cento e doze espécimes foram restaurados com cada material seguindo as instruções do fabricante. Imediatamente após a polimerização, o acabamento foi realizado com lixas 220 (3M). Os espécimes foram aleatoriamente divididos em dois grupos, um polido logo após a polimerização, e armazenado por 3 semanas em soro fisiológico a 37ºC, e outro polido após 2 semanas de armazenamento, e após estocados por mais uma semana. Foram empregados 3 diferentes sistemas de polimento (n = 16): Sof-Lex (3M/ESPE), Flexicups (Cosmedent), e a associação de Flexicups, Escova Siliconada (Ultradent) e Flexibuffs (Cosmedent). Os grupos controle (n = 16) foram analisados sem polimento. A análise da rugosidade foi realizada com o rugosímetro Surfcoder SE1200 e os dados foram submetidos à análise estatística (ANOVA e teste de Tukey) ao nível de significância de 0,05. Não houve influência do tempo sobre a rugosidade (Ra) dos espécimes, e as Flexicups mostram menor capacidade de polimento do que os outros sistemas. Nos espécimes imediatamente polidos, A110 mostrou a menor rugosidade.
Concluiu-se que o polimento mediato e imediato não influenciou na rugosidade superficial das resinas avaliadas, e Flexicups exibiu maior rugosidade.
 Ic129
Influência da polimerização adicional na microdureza Knoop de compósitos de uso direto e indireto
PINHEIRO, F. F.*, GUIMARÃES, P. N., CORDEIRO, C. F. F., ALMEIDA, M. A. C., MIRANDA, M. S., SAMPAIO FILHO, H. R., RIBEIRO, L. C.
FACULDADES UNIFICADAS SERRA DOS ÓRGÃOS. E-mail: guisal@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a microdureza Knoop de diferentes compósitos, quando polimerizados apenas pelo aparelho fotopolimerizador ambulatorial e quando sofriam polimerização adicional pelo aparelho Targis Power (Ivoclar/Vivadent). Três marcas comerciais de compósitos foram avaliadas, sendo uma para uso indireto: Gr 1 = Targis (Ivoclar), e duas para uso direto: Gr 2 = Z100 (3M) e Gr 3 = Tetric Ceram (Ivoclar/Vivadent). Foram confeccionados 72 corpos-de-provas, divididos em seis grupos de 12 corpos cada. Os corpos-de-prova foram confeccionados com 2 mm de altura e 3  mm de diâmetro. Os compósitos foram inseridos com seringa Centrix. Foram analisados os resultados obtidos estatisticamente (ANOVA), as médias dos resultados e os desvios padrões foram, respectivamente, no Gr1A - 69,26/12,37, Gr1B - 95,51/12,46, Gr2A - 54,75/3,279, Gr2B - 58,03/6,14, Gr3A - 102/10,84, Gr3B - 113,6/22,24. Tukey (p < 0,05) apontou que houve diferença significante. Os resultados mostram que houve aumento estatisticamente significativo nos valores de microdureza Knoop, no Gr 1 submetidos a polimerização adicional. Os grupos 2 e 3 não apresentaram diferença significante.
Os autores concluíram que a fotoativação adicional só teve influência positiva para o compósito de uso indireto.
 Ic130
Estudo comparativo da perda de massa e rugosidade superficial de materiais restauradores diretos e indiretos
FRANCO, E. J.*, MONDELLI, R. F. L., FRANCO, E. B.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: pitcho23@bol.com.br
O objetivo do presente trabalho foi analisar comparativamente a perda de massa e a rugosidade superficial de resinas compostas de uso direto (P60 - 3M) e indireto (Artglass - Heraeus/Kulzer) e uma porcelana (Duceram Plus/Degussa), submetendo-as ao teste de resistência à abrasão in vitro, por meio do desgaste com escovação simulada. Dez corpos-de-prova foram confeccionados para cada grupo, com dimensões de 5 mm de diâmetro e 3 mm de espessura. Para o teste de abrasão foi utilizada uma máquina especial adaptada com escovas de cerdas macias (Kolynos) e solução de dentifrício Sorriso (Kolynos) em água deionizada, estabelecendo a escovação simulada num total de 100.000 movimentos. A quantidade de massa perdida (diferença entre a massa inicial e a massa final) foi medida numa balança analítica (Sartorius) com precisão de 0,0001 g. A rugosidade superficial foi obtida por meio do rugosímetro Hommel Tester T 1000, antes e após o término da escovação. Pelos valores obtidos e análise estatística estabelecida (ANOVA - Tukey, p < 0,05) não foi observada diferença estatística quanto à perda de massa para os diferentes materiais analisados em função do processo de escovação. 
Em termos de rugosidade superficial a porcelana (Duceram) apresentou comportamento estatisticamente superior em relação as resinas compostas, sendo que a rugosidade entre as resinas P60 e Artglass mostrou-se similar, evidenciando que o processo de confecção das restaurações de resina composta, pelo método direto ou indireto, não influencia no grau de resistência superficial. (Apoio: CNPq.)
 Ic131
Efeito do tipo de polimerização na dureza superficial do compóstito dental, com diferentes espessuras
ANDRADE, K. R. M.*, AGUIAR, F. H. B., LOVADINO, J. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: kelli_andrade@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a microdureza em compósitos dentais, fotoativados a uma distância de 8 mm, simulando o primeiro incremento de compósito em restauração do tipo classe II. Para isso, foram confeccionados 45 corpos-de-prova, utilizando-se um compósito microhíbrido (Z250 - 3M/ESPE). Os corpos-de-prova foram, aleatoriamente, divididos em 9 grupos, cada grupo contendo 5 amostras. Cada grupo variou no tipo de polimerização: C- convencional; A- alta intensidade e L- LED; e na espessura do corpo-de-prova: I- 0,5 mm, II- 1 mm e III- 2 mm. Após a confecção dos corpos-de-prova, as superfícies de base e topo foram submetidas ao teste laboratorial de dureza superficial, e os resultados, tabulados e submetidos à análise estatística (ANOVA e Tukey). Os resultados (p < 0,05) mostraram que para a superfície de topo: III mostrou maiores valores de dureza, com diferenças estatísticas para II e I; e II apresentou maiores valores de dureza, com diferenças estatísticas para I. Em todas as espessuras, A apresentou maior dureza, com diferenças significantes em relação ao C; L não apresentou diferenças para os dois grupos. Para a superfície de base, houve interação dupla, sendo que para quase todos os grupos C e I apresentaram maiores valores de dureza, e L, A e III apresentaram os menores valores de dureza. 
Os resultados permitem concluir que a utilização do método de polimerização convencional, associado com incrementos com pequena espessura é importante para uma correta polimerização de todo o incremento, quando este está distante da fonte polimerizadora. (Apoio: FAPESP - # 02/13702-9.)
 Ic132
Avaliação in vitro da susceptibilidade à cárie após diferentes técnicas de clareamento dental
ALVES, E. A.*, ALVES, F. K. A., CAMPOS, E. J., MATHIAS, P.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: elcijane@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar se o clareamento dental torna os dentes mais susceptíveis ao desenvolvimento de lesões cariosas. Para isso, fragmentos de terceiros molares humanos inclusos, recém-extraídos, foram divididos em seis grupos distintos e submetidos a diferentes técnicas de clareamento: caseiro, com peróxido de carbamida 10% (G1) e a 16% (G2) (Whiteness - FGM); em consultório, com peróxido de carbamida a 37% (G3 - Whiteness - FGM) e peróxido de hidrogênio a 35% (G4 - Whiteness HP - FGM), ativado por luz LED e luz laser diodo (Whitening Laser - DMC); os controles G5 e G6 não foram clareados. Em seguida, os espécimes foram expostos a uma situação de alto desafio cariogênico através de ciclagem de pH, exceto o G6 que funcionou como controle da metodologia de desenvolvimento artificial de cárie. A avaliação das lesões formadas foi realizada por três examinadores independentes, através de exame visual, que atribuíram escores representativos da presença e severidade das lesões cariosas de mancha branca (0-3). A concordância interexaminadores foi determinada pelo kappa ( = 0,705 a 0,826). O valor médio das medianas por grupo foi G1 e G2 = 1, G3, G4 e G5 = 2 e G6 = 0. Após análise estatística com os testes Kruskal-Wallis (p menor igual a 0,001) e comparações múltiplas, verificou-se que (G1 = G2) ‡ (G3 = G4 = G5); já o G6 diferiu de todos os outros grupos. 
Concluiu-se que o clareamento caseiro reduziu a susceptibilidade à cárie dental, enquanto o clareamento em consultório não influenciou o desenvolvimento de lesões cariosas. (Apoio: CNPq - PIBIC.)
 Ic133
Efeito do tipo de polimerização e da imersão em etanol na deposição de corantes, em um compósito dental micro-híbrido
OLIVEIRA, T. R. V.*, BRACEIRO, A. T. B., AGUIAR, F. H. B., LOVADINO, J. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: thaatii@bol.com.br
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a pigmentação superficial em um compósito micro-híbrido (Z250 - 3M/ESPE), polimerizados com 4 diferentes tipos de polimerização e imersos em dois diferentes meios. Corpos-de-prova foram, aleatoriamente, preparados e polimerizados de acordo com os grupos experimentais (C- convencional - 550  mW/cm2/30 s; S- “soft-start” - 300 mW/cm2/10 s + 550  mW/cm2/20 s; A- alta intensidade - 1.060 mW/cm2 - 10 s; P- “pulse delay” - 550 mW/cm2 - 1 s + 60 s sem luz + 550 mW/cm2/20 s) e imersos por 24 horas em um dos dois meios de imersão (água e etanol). Depois, então, foram imersos em azul de metileno por 12 horas, lavados e preparados para a análise de espectrofotometria. Os resultados (ANOVA e teste de Tukey) mostraram que S apresentou menor média de pigmentação, estatisticamente diferente (p < 0,05) de A e P. C não apresentou diferença estatística de nenhum dos modos de polimerização. Não houve diferença estatística entre os meios estudados.
Pode-se concluir que o modo de polimerização “soft-start” pode estar associado a uma baixa susceptibilidade de pigmentação da resina composta, independente do meio de imersão.
 Ic134
Influência dos diferentes tratamentos do “primer” do Vitremer na adesão do Single Bond
RODRIGUES, J. G. R.*, CURY, A. H., GARCIA, F. C. P., REGALADO, D. F., ATTA, M. T.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: jgrr@usp.br
O emprego do cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) como base ou forramento de restauração com resina composta gera dúvidas quanto à interferência entre as diferentes técnicas adesivas indicadas para cada material. Neste tipo de restauração, muitas vezes a aplicação de condicionadores dentinários (“primer” do Vitremer) excede os limites das paredes cavitárias destinadas à adesão com CIVMR. O objetivo desse estudo foi avaliar se as diferentes técnicas empregadas interferem na resistência de união entre dentina e resina que receberam o “primer” do CIVMR. Utilizou-se 12 terceiros molares cuja superfície oclusal foi removida e planificada (discos de lixa) expondo dentina. Dividiu-se em 4 grupos: G1 (“primer”, fotopolimerização por 30 s, secagem com ar por 40 s), G2 (“primer”, fotopolimerização por 30 s, secagem com papel absorvente), G3 (“primer”, secagem com papel absorvente, fotopolimerização por 30 s) e G4 (“primer”, secagem com ar por 40 s, fotopolimerização por 30 s). Após o tratamento da superfície foi realizado o condicionamento com ácido fosfórico a 35% (15 s), aplicação do Single Bond e recobrimento com resina Z250. Os espécimes foram armazenados (24 h/ 37C), antes de serem seccionados e submetidos ao teste de microtração. As médias  desvios-padrão foram: G1 (42,054  10,856); G2 (38,015  11,006); G3 (37,776  12,706) e G4 (45,117  7,226). A análise estatística (ANOVA a um critério e Tukey-Kramer - p < 0,05) indicou diferença estatisticamente significante entre os grupos 2/4 e 3/4.
A secagem prévia com ar do “primer” do CIVMR aumentou a resistência adesiva do Single Bond à dentina.
 Ic135
Influência da fonte de luz e da técnica de ativação na polimerização de cimento resinoso sob restauração cerâmica
ALVES, M. C.*, OLIVEIRA, L. C. A., SOARES, C. J., QUAGLIATTO, P. S., GONÇALVES, R. A.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: marciacalves@odon.ufu.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes fontes polimerizadoras no grau de conversão do cimento resinoso inserido sob cerâmica. Usando matriz metálica com orifício circular (diâmetro - 2,0 mm e profundidade - 1,0 mm), foram confeccionadas doze amostras de cimento resinoso (RelyX). O cimento foi inserido sobre a superfície e posicionada uma lamínula de vidro e uma pastilha cerâmica (12 mm - diâmetro e 2,0 mm - espessura). O cimento foi fotoativado por duas lâmpadas: halógena - Optlight Plus (H) e LED - Ultraled (L), com duas técnicas: (C) convencional: 40 segundos tocando a cerâmica e (E) escalonada - afastando 1 cm por 10 segundos e tocando a cerâmica por 30 segundos. A análise de dureza Vickers foi feita com 5 medições por amostra em 5 períodos após a ativação: T1 - imediatamente; T2 - 5 min.; T3 - 10 min.; T4 - 15 min.; e T5 - 1hora. Os valores foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05). Os valores de dureza para a associação da fonte e técnica de ativação independente do tempo foram: HE: 27,56 (9,36)a; HC: 25,65 (5,5)a; LC: 22,42 (7,11)a; LE: 20,93 (14,3)a. Os valores de dureza obtidos nos diferentes tempos foram: T5: 30,19 (9,8)A; T4: 29,21 (10,2)AB; T3: 24,66 (9,18)ABC; T2: 20,48 (5,14)BC; T1: 16,07 (6,46)C.
Verificou-se que a associação da técnica e unidade polimerizadora não interferiu no grau de conversão do cimento resinoso. O fator tempo é influente na efetividade de polimerização do cimento resinoso. A espera de no mínimo 10 minutos após a ativação do cimento resinoso parece ser seguro na obtenção de polimerização adequada.
 Ic136
Efeito do tipo de agente clareador caseiro na resistência de união ao esmalte
LOPES, G. C., BONISSONI, L.*, MICHELON, T., VIEIRA, L. C. C., FERREIRA, I. A.
Centro de Ciências da Saúde - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: leandrobonissoni@bol.com.br
Objetivou-se avaliar a resistência de união de um sistema adesivo de frasco único ao esmalte submetido ao clareamento caseiro com três agentes diferentes. Quarenta molares humanos foram montados, polidos até lixa 600 e divididos em 4 grupos (n = 10). O clareamento foi realizado por 2 semanas com: Grupo CP - peróxido de carbamida 10% (Rembrandt, Den-Mat); Grupo HL - um agente livre de oxigênio a base de hidroxilite (Hi-Lite II, Shofu); Grupo HP - um sistema clareador em forma de tiras de polietileno contendo peróxido de hidrogênio a 5,3% (Whitestrips, Procter & Gamble). No grupo controle, os corpos-de-prova foram mantidos em saliva artificial durante 2 semanas. Depois dos períodos diários de clareamento, os espécimes eram lavados e mantidos em saliva artificial. Depois das duas semanas, um sistema adesivo de frasco único [SingleBond - 3M(SB)] foi aplicado na superfície do esmalte. A resina híbrida (Z250, 3M) foi inserida em uma cápsula de gelatina #5, posicionada sobre a superfície e fotopolimerizada por 40 s. Depois de 24 h em água, a resistência de união por cisalhamento (SBS) foi medida em uma máquina de testes Instron (5 mm/min). Os dados foram analisados com ANOVA e Scheffé (p < 0,05). A SBS foi [média ( DP)]: CP = 28,0  10,6a; HL = 27,6  9,0a; HP = 23,6  7,2b; controle = 31,4  4,5a.
O clareamento realizado com CP 10% e o gel livre de oxigênio não tiveram nenhum efeito na resistência de união ao esmalte. Por outro lado, o sistema clareador a base peróxido de hidrogênio a 5,3% resultou em uma diminuição da resistência de união ao esmalte.
 Ic137
Avaliação da microinfiltração marginal em restaurações de compômeros, resina composta e cimento de ionômero de vidro
MORAES, B. C. P.*, CESCHIM, K. M., VERONEZI, M. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. E-mail: brunacpm@ig.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar in vitro a microinfiltração de dois compômeros comparados a uma resina composta e um cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Confeccionou-se 40 cavidades circulares nas faces vestibulares e linguais de terceiros molares humanos extraídos, que foram divididos em 5 grupos: G1 (resina composta Z250/3M); G2 (Vitremer/3M - sem selante de superfície); G3 (Vitremer/3M - com selante de superfície); G4 (Compoglass/Vivadent) e G5 (Dyract-Dentsply/DeTrey), utilizados de acordo com as instruções dos fabricantes. Concluídas as restaurações, os espécimes foram armazenados em soro fisiológico a 37ºC, durante 24 horas. As restaurações foram acabadas e polidas e toda a superfície do dente, com exceção de 1 mm ao redor das restaurações, foi isolada com esmalte de unha, e submetidos ao tratamento de ciclagem térmica. Os espécimes permaneceram armazenados em fucsina básica por 24 horas a 37ºC, e foram incluídos em cilindros de resina para serem seccionados. Os cortes obtidos foram avaliados seguindo escores preestabelecidos de 0 a 4. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste estatístico de análise de variância a dois critérios. Ao comparar a infiltração do corante nas margens em esmalte, observou-se que o G2 apresentou maior infiltração que todos os grupos; e nas margens de cemento, o G4 obteve infiltração significantemente maior que o grupo G1, G3, e G5 e infiltração semelhante ao G2.
Concluímos que o G2 e o G4 apresentaram diferenças estatísticas nas margens de esmalte e cemento, ocorrendo no G2 em maior intensidade.
 Ic138
Análise indireta dos defeitos marginais oclusais de três resinas compostas em dentes posteriores
MAIOR, J. R. S.*, GUIMARÃES, R. P., SOUZA, F. B., SILVA, C. H. V.
Prótese e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: julisoutomaior@hotmail.com
Avaliou-se ocorrência e tipo de defeitos marginais em restaurações de resina compostas em dentes posteriores permanentes, pré-molares e molares, por um período de um ano. A análise indireta foi executada a partir de restaurações do tipo classe I oclusais, realizadas em estudo clínico prévio. Foram obtidos 60 modelos de gesso especial mediante moldagem de precisão (Silon APS 2/Dentsply Caulk) dos dentes restaurados, imediatamente após acabamento e polimento em um ano. As restaurações foram divididas em grupos de acordo com o material restaurador empregado: G1 (Filtek P60/3M-ESPE); G2 (Surefil/Dentsply Caulk) e G3 (Suprafill/SS White). Através do emprego de lupa estereoscópica com aumento de 10 X, dois avaliadores, previamente calibrados, avaliaram as margens vestibular e lingual das restaurações com a finalidade de verificar a ausência ou presença de defeitos, os quais poderiam se enquadrar nas categorias: presença de bolha (B), excesso de material (E), desgaste (D), fratura por excesso (FE) ou fenda (F). A análise dos resultados indicou que, na avaliação inicial, 32,2% e 35,6% das réplicas não revelaram presença de defeitos marginais nas margens vestibular e lingual respectivamente. Após um ano, este percentual passou a ser de 1,9% e 5,8%. Os tipos de defeitos mais freqüentemente observados, após um ano, foram: na face vestibular, F = 44,2%; na face lingual, D = 44,2%.
O teste de simetria indicou uma tendência para a ocorrência de falhas nas restaurações, quando comparadas as avaliações iniciais e de um ano, tanto na face vestibular (p = 0,0003) quanto na face lingual (p = 0,0009).
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Rugosidade superficial de resinas compostas com diferentes técnicas de acabamento e polimento – uma análise com MEV
LOPES, G. C., ARAUJO, A.*, CARDOSO, P. C., VIEIRA, L. C. C., BARATIERI, L. N.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: alessandraraujo@terra.com.br
Objetivou-se avaliar a rugosidade superficial de duas resinas compostas (micropartícula e micro-híbrida) após diferentes técnicas de acabamento e polimento através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Dezesseis cilindros (8 mm de diâmetro e 2 mm de altura) de resina composta híbrida (Hi. Tetric-Ceram, Vivadent), e outros 16 de resina micropartículas (Mi. Durafil, Kulzer) foram fotopolimerizados (600 mW/cm2), incluídos e divididos em 8 grupos conforme a técnica de acabamento: G1 - ponta diamantada grossa (kg); G2 - ponta diamantada grossa + extra fina (kg); G3 - idem ao G2 + pasta de polimento (Poli I, II e FotoGloss, Kota); G4 - borrachas abrasivas (Astrapol, Vivadent); G5 - discos de Sof-Lex XT (3M); G6 - discos de Sof-Lex (3M); G7 - roda de feltro impregnada com pasta diamantada (Renfert); G8 - matriz de poliéster (controle positivo). As amostras foram recobertas com ouro/paládio, submetidas ao MEV e 4 fotomicrografias (100, 500, 1.000 e 2.000 X) foram feitas em duas regiões preestabelecidas. Três avaliadores procederam à análise comparativa da rugosidade através das fotomicrografias. Para todas as técnicas, a resina Mi apresentou melhores resultados que Hi. Para ambas resinas, a ponta diamantada grossa teve os piores resultados. Para Mi, a roda de feltro impregnada com pasta diamantada apresentou os melhores resultados. Para Hi, o disco Sof-Lex apresentou os melhores resultados.
As resinas micropartículas apresentaram maior lisura superficial. As técnicas de acabamento parecem ser dependentes das características da resina composta.
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Influência do tipo de polimerização, da profundidade e da cor na dureza superficial da resina
ARAÚJO, C. S.*, SCHEIN, M. T., SCHEIN, P. A. L., OSINAGA, P. W. R., DEMARCO, F. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: araujo.cs@pop.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a dureza superficial do compósito Z100 (3M/ESPE) variando-se o tipo e o tempo de ativação, a profundidade e a cor da resina. Para obtenção dos corpos-de-prova foram utilizadas matrizes metálicas que permitiam a obtenção de amostras padronizadas de 3 mm x 4 mm x 4 mm de profundidade. A resina era inserida na matriz em único incremento. Foram empregadas duas cores da resina Z100 (A1 e C2). Para polimerização da resina foram empregadas duas formas de ativação: com lâmpada halógena Optilight Plus (Gnatus) com tempo de polimerização 40 segundos e intensidade de 500-600  mW/cm2; e com LED Lec 470 II ( mm Optics), nos tempos de 40 e 60 segundos e com intensidade de 100-130 mW/cm2. Na combinação das diferentes variáveis foram realizados 6 grupos (n = 8). Os espécimes foram submetidos ao teste de dureza Knoop, utilizando microdurômetro (Durimet), com carga de 50 g por 30 segundos, sendo realizadas 3 leituras em cada um dos 4 mm de profundidade. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey. Não foi verificada diferença na dureza nos dois primeiros milímetros entre nenhum dos grupos testados. Porém, com o aumento da profundidade, houve redução significante da dureza para o LED polimerizado por 40 s e para a resina C2 (p < 0,5).
Conclui-se que as variáveis testadas não influenciaram a dureza da resina quando polimerizadas até 2 mm de profundidade, havendo influência do tipo e do tempo de ativação bem como da cor da resina em maiores profundidades.
 Ic141
Efeito do NaOCl a 5% sobre a adesão radicular quando utilizado antes ou após o condicionamento ácido
DEMOLINER, N.*, SILVA, S. M. O., MUNIZ, L., MATHIAS, P., FONTES, C. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: nickdemoliner@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do NaOCl a 5% sobre o selamento marginal de restaurações em resina composta, quando utilizado no tratamento endodôntico ou após o condicionamento ácido, na técnica de desproteinização da dentina. Preparos classe V foram realizados em dentina (1  mm abaixo da JCE) em 64 incisivos bovinos, que foram divididos, aleatoriamente, em quatro grupos (n = 16), G1 - controle (sem uso do NaOCl 5%); G2 - NaOCl 5% (2 minutos) após o condicionamento ácido; G3 - NaOCl 5% (30 minutos) antes do condicionamento ácido; G4 - NaOCl 5% (30 minutos) antes do condicionamento ácido e NaOCl 5% (2 minutos) após o condicionamento ácido e antes do adesivo. Os dentes foram restaurados (Prime & Bond NT e Esthet X – Dentsply) e, após 800 ciclos térmicos (5  2ºC e 55 2ºC), foram imersos em solução tamponada de azul de metileno a 2% (pH = 7,0), por 2 horas, a 37C. A penetração de corante na interface dente/restauração foi avaliada por três examinadores independentes, utilizando-se uma lupa estereoscópica (40 X). A concordância interexaminador foi avaliada pelo teste kappa ( = 0,79 a 0,89). Os resultados foram analisados através do teste de Kruskal-Wallis, não indicando diferença estatística entre os grupos (p = 0,934).
Concluiu-se que o NaOCl a 5%, utilizado no tratamento endodôntico e na técnica de desproteinização da dentina, não interferiu no selamento marginal de restaurações em resina composta, quando utilizado o Prime & Bond NT como sistema adesivo.
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Avaliação de dentes bovinos como alternativa aos dentes humanos em estudos laboratoriais
ALBUQUERQUE, F.*, BARRETTO, S. R., ALBUQUERQUE, F.
UNIVERSIDADE TIRADENTES. E-mail: falbuquerquesilva@hotmail.com
O trabalho avaliou os dentes bovinos como substitutos aos dentes humanos em testes de microinfiltração. Foram selecionados 31 terceiros molares humanos recém-extraídos e hígidos, e 31 incisivos bovinos, nas mesmas condições descritas submetidos a preparo classe V padronizados na face vestibular de cada dente. Os preparos foram restaurados com o sistema adesivo Prime & Bond NT (Dentsply) e a resina composta TPH Spectrum (Dentsply). Finalizados os procedimentos restauradores, os dentes foram submetidos a 400 ciclos térmicos com temperaturas de 5ºC  2º e 55ºC  2º. As amostras foram então, imersas no corante azul de metileno a 1%. Depois, as amostras foram seccionadas e analisadas por dois examinadores independentes e treinados, com o auxílio de uma lupa estereomicroscópica com aumento de 18 X. Os resultados foram tabulados e submetidos ao teste de Mann-Whitney a fim de detectar a semelhança entre os grupos testados. Os resultados estatísticos demonstraram que os níveis de infiltração marginal, tanto em esmalte quanto em dentina dos dentes bovinos foram maiores que os dos dentes humanos.
Desta forma, os autores concluíram que os dentes bovinos não se caracterizam como substitutos adequados para os dentes humanos em testes de microinfiltração de acordo com as condições experimentais utilizadas.
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Incidência de sintomas de DTM e DORF em acadêmicos de Odontologia pós-tratamento ortodôntico
GONÇALVES, G. H.*, CARVALHO, G. A. P., FRANÇA JÚNIOR, A. T., COSTA, A. M. M.
Serviço Integrado de Prótese e Oclusão - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: giulliano_henriq@uol.com.br
A disfunção temporomandibular (DTM) e dor orofacial (DORF) constituem uma série de sinais e sintomas que caracterizam uma condição patológica do sistema estomatognático a partir de alterações oclusais e posicionamento maxilo-mandibular incorreto. O objetivo da presente pesquisa foi verificar a incidência de sinais e sintomas de DTM e DORF em acadêmicos do Curso de Odontologia da UNINCOR - Três Corações. Examinou-se, segundo critérios estabelecidos por Okeson, 101 alunos que já haviam sidos submetidos a tratamento ortodôntico sendo o mesmo dado como concluído pelos profissionais responsáveis. Constatou-se que 98% dos alunos examinados apresentavam máxima intercuspidação habitual e apenas 2% apresentavam relação de oclusão cêntrica. Quanto a sinais e sintomas musculares, 77,2% apresentavam sensibilidade a palpação do pterigóideo lateral, e 78,2% do tendão do temporal uni- ou bilateralmente. Em 31,6% constatou-se restrição à abertura de boca. No exame da ATM foi encontrado em pelo menos uma das articulações, estalidos em 33,6% e creptação em 28,7% dos examinados. Sensibilidade à palpação lateral estava presente em pelo menos uma das articulações em 31,6% e a palpação dorsal em 28,7%. Dentre os examinados 71,2% apresentavam desvio durante a fase de abertura. Diagnosticou-se bruxismo cêntrico em 44,5% e excêntrico em 36,6% dos examinados.
Concluiu-se que é alta a incidência de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular nos alunos examinados.
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Disfunções temporomandibulares: uma investigação empírica em uma comunidade aleatória do município de Vassouras - RJ
DOLAVALE, L. C.*, MORAES, R. C. M., ALMEIDA, L. R., OLIVEIRA, S. S. I., GUIMARÂES, V. O., GOUVÊA, C. V. D.
Dentística - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: lilianedolavale@ig.com.br
O objetivo do presente trabalho foi o de verificar os sinais e sintomas de disfunções em pacientes de uma comunidade aleatória de forma empírica, do município de Vassouras - RJ. Utilizou-se um universo de 196 pacientes que responderam a um questionário induzido e foram submetidos a um exame visual da cavidade bucal, por 4 coletadores, previamente calibrados. Apresentaram sinais e sintomas de disfunções 65,6% dos pacientes, não apresentando qualquer sintomatologia 34,4%. Quanto aos sinais verificou-se: facetas de desgaste (27%), desvio de linha média (14%), limitação da abertura da boca (1,6%) e mordida cruzada, desvio para lateral, perda da DV, mordida aberta (1,5%). Quanto aos sintomas: dor (22%), ruído (18%) e apertamento dentário (15,9%). Procurou-se verificar a sintomatologia obtida relacionada ao sistema muscular dos entrevistados (58,4%) e região de ATMs (41,6%), tendo sido obtidos os seguintes resultados para o sistema muscular: dor (32%), musculatura rígida (26,6%), hipertrofia muscular (9,8%), não se queixaram (31,6%) e para região de ATMs: dor (24%), “click” (31,7%), crepitação (9,7%), barulho alto (4,8%), deslocamento da mandíbula (3,2%); não se queixaram (26,6%).
Concluiu-se que há um expressivo índice de sinais e sintomas, que foram obtidos por respostas diretas da população, revelando um possível quadro epidemiológico relacionado as disfunções temporomandibulares.
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Prevalência de comorbidades em pacientes com disfunção temporomandibular e dor orofacial
LOPES, G. C.*, WATINAGA, G. K., GUIMARÃES, A. S.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA. E-mail: ortogracia@uol.com.br
O objetivo do estudo foi investigar a prevalência de comorbidades nos pacientes com disfunção temporomandibular (DTM) e verificar se tal associação pode interferir no diagnóstico e prognóstico das DTM. Foram avaliados 1.000 pacientes que foram submetidos a anamnese, exames clínicos e funcionais, por uma equipe de dentistas previamente calibrados, procurando possível entendimento do mecanismo patofisiológico básico dos diferentes tipos de dor no segmento cérvico-cefálico. A faixa etária dos pacientes variou de 5 a 90 anos de idade, sendo que 90% dos pacientes apresentavam DTM muscular e 28% DTM de origem articular. 34% dos pacientes foram tratados apenas por dentistas (Paciente A), 58 % foram tratados por dentistas e outros profissionais de saúde (Paciente B), e 8 % foram encaminhados para outras especialidades não odontológicas. O diagnóstico de cefaléias, cervicalgia, parassonias, neuralgias, artrogripose, além de condições sistêmicas tais como hipertensão, diabetes mellitus e artrites reumatóides foram observadas nos pacientes avaliados.
Os resultados permitiram enfatizar a importância de uma abordagem multidisciplinar, uma vez que é grande a prevalência de comorbidades nos pacientes com DTM. Uma valiosa experiência foi conseguida com uma abordagem multidisciplinar das disfunções temporomandibulares e dores orofaciais. Embora um clínico possa obter sucesso ao diagnosticar um problema simples de disfunção temporomandibular e dor orofacial, uma avaliação multidisciplinar é necessário para o diagnóstico e tratamento dos problemas complexos das dores orofaciais.
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Comparação do desajuste marginal entre a fase de enceramento de coroas totais e após o processo de fundição
SOUZA, F. Á.*, ANDREATTA FILHO, O. D., NISHIOKA, R. S., LOPES, A. G., GUIMARÃES, M. P., OLIVIERI, K. A. N., ALONSO, A. A., MENEZES, M. M.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: andreattafilho@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar os valores de desajuste de adaptação marginal entre o enceramento para coroas totais e compará-los com os valores após o processo de fundição destas coroas com liga de prata (Pratalloy, Degussa). Sobre uma matriz metálica cilíndrica que possuía um eixo central, 30 dentes molares foram fixados com resina acrílica e preparados para receberem coroas totais padronizadas. Sobre cada preparo foi realizado o enceramento e as mensurações das fendas marginais. Cada coroa foi fundida e as mesmas regiões foram mensuradas. Para verificar a desadaptação, os corpos-de-prova foram fixados, pelo seu eixo central, a um dispositivo hexagonal que os mantinha em posições predeterminadas. Com auxílio de um estereomicroscópio (100 X – Leica, Alemanha), associado a uma câmera digital (JVC), as imagens das fendas de desadaptação de cada posição foram enviadas a um programa de leitura de medidas (Image Tool 2.0). Através deste programa foram realizadas 10 mensurações (em micrômetros) em cada uma das seis fendas de cada corpo-de-prova, totalizando-se 1.800 medidas. Os valores médios de desadaptação marginal (m) e desvios padrão foram: fase de enceramento (41,42  15,36) e fundição (109,98  17,03). Os resultados foram submetidos ao teste estatístico t (Student) a 5%. Verificou-se que os dados apresentam mesma variabilidade (p = 0,759) e suas desadaptações médias diferem estatisticamente (t = 16,346; gl = 58; p = 0,001).
Conclui-se que as etapas para fundição de coroas totais podem influenciar no aumento dos valores de desadaptação marginal em relação ao enceramento.
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Avaliação da dureza de dentes artificiais submetidos a processo de esterilização em microondas
OKAZAKI, J. L. E.*, PAVARINA, A. C., CAMPANHA, N. H., VERGANI, C. E., GIAMPAOLO, E. T., MACHADO, A. L.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: jleok@terra.com.br
Este estudo avaliou o efeito da esterilização em microondas (650 W/6 min) sobre a dureza Vickers de dentes artificiais (Dentron - D, Vipi Dent Plus - V, Postaris - P, Biolux - B, Trilux - T e Artplus - A). Foram incluídos 32 molares de cada marca comercial em resina termopolimerizável, em tubos de PVC. A superfície oclusal dos dentes foi desgastada com lixas e polida. Os dentes foram divididos em 4 grupos e as leituras realizadas após: polimento (GI - controle); dois ciclos de esterilização (GII); saturação em água por 90 dias (GIII); saturação seguida de dois ciclos de esterilização (GIV). Foram realizadas 8 leituras por dente no aparelho Micromet 2100. A média dos grupos foi calculada e os dados submetidos aos testes ANOVA e Tukey ou Kruskal-Wallis (p = 0,01). A dureza Vickers nos grupos GII, GIII e GIV foi reduzida, exceto para o dente D (GI e GII - 16,60 VHN; GIII - 16,30 VHN; GIV - 15,86 VHN). Não houve diferença significativa entre os grupos GII, GIII e GIV para os dentes D (GII - 16,60 VHN; GIII - 16,30 VHN; GIV - 15,86 VHN), P (GII - 16,60 VHN; GIII - 16,23 VHN; GIV - 16,79 VHN), V (GII - 15,76 VHN; GIII - 15,45 VHN; GIV - 15,04 VHN), T (GII - 15,30 VHN; GIII - 15,88 VHN; GIV - 15,04 VHN) e B (GII - 15,67 VHN; GIII - 15,33 VHN; GIV - 15,67 VHN). O dente A previamente saturado (GIII - 15,79 VHN) apresentou redução na dureza (GIV - 14,36 VHN).
Quando previamente saturados em água a maioria dos dentes artificiais avaliados não apresentou redução na dureza Vickers após dois ciclos de esterilização em microondas. Este método poderia ser um procedimento clínico de escolha para a esterilização de dentes artificiais. (Apoio: PIBIC/CNPq/UNESP.)
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Avaliação da confecção de infra-estruturas metálicas de próteses parciais removíveis, em laboratórios do município de Bélem
GUIMARÃES, I. S.*, KLAUTAU, E. B., SILVA, C. M.
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ. E-mail: antonio@expert.com.br
Com intuito de analisar a qualidade com que são desenvolvidas as próteses parciais removíveis, foram analisados nesta pesquisa 50 modelos de trabalho em 10 laboratórios comerciais do município de Belém - PA. Para esta análise foi utilizada uma ficha de avaliação, abrangendo: o tipo de gesso e a presença de falhas no modelo de trabalho associadas ao grau de comprometimento destas à confecção da PPR, o delineamento do modelo de trabalho, a presença de preparo de boca, e a qualidade das infra-estruturas metálicas após a fundição. Observou-se que em 58% dos trabalhos analisados não foi realizado o delineamento do modelo de trabalho e que somente em 6% este procedimento foi executado pelo cirurgião-dentista, em 68% dos trabalhos foi utilizado gesso especial, porém em 88,46% destes modelos foram observadas falhas que comprometiam a confecção da PPR, em relação a presença de preparo de boca foi observado que em 92% não havia reprodução de nichos e planos-guias, em 94% dos modelos não havia nenhum tipo de desenho representativo dos componentes da futura infra-estrutura metálica, ao analisar a qualidade das infra-estruturas foi observado que em 92% os grampos de retenção apresentavam flexibilidade adequada, 94% dos conectores maiores foram confeccionados em forma de ½ cana e que em 74% não foi observada a presença de porosidades.
Concluímos que alguns cirurgiões-dentistas da cidade de Belém, não atingem o grau de conscientização necessário a essa árdua tarefa, e continuam se comportando como meros intermediários entre o paciente e o laboratório.
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Flora microbiana nas próteses totais removíveis: sua relação com a conduta de higienização
COSTA, L. S.*, CAMPOREZ, L. G., NORA, M., GOUVÊA, C. V. D., CORREA, A. P. M., RODRIGUEZ, E. A.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: leosc@unisys.com.br
Objetiva este trabalho verificar a influência da higienização na colonização de microorganismos nas próteses totais removíveis, aonde são encontradas diversas espécies de Candida. Foram feitas coletas em 3 tempos com “swab” bucal estéreis em 40 pacientes portadores de próteses totais removíveis por mais de 4 anos. A coleta do material foi feita constituindo-se 3 grupos de acordo com o momento e a higienização feita. Grupo I: material coletado quando da chegada dos pacientes, sem nenhuma instrução quanto a higienização. Grupo II: solicitado aos pacientes que trouxessem suas escovas e que a higienização fosse feita como estavam habituados, com nova coleta. Grupo III: coleta feita em pacientes orientados sobre a higienização, tendo sido a prótese imersa em gluconato de clorexidina a 0,02% por 1 minuto. As coletas foram encaminhadas ao laboratório de análise clínica sendo submetidas a cultura em meio enriquecido e seletivo. Foi encontrado no Grupo I: Staphilococus sp (21%), Staphilococus aureus (7%), Escherichia coli (30%), Klebisiella sp (21%), Pseudomonas sp (7%), Proteus sp (14%). Grupo II: Staphilococus sp (29%), Staphilococus aureus (29%), Klebisiella sp (14%), Pseudomonas sp (14%), Proteus sp (14%). Grupo III: Staphilococus aureus (50%), Escherichia coli (50%). Submetido os resultados ao teste estatístico paramétrico ANOVA, verificou-se que não foi significante a diferença entre o Grupo I e II e que foi significante entre o Grupo I e III e o II e III.
Concluiu-se que há relação entre a higienização e a colonização de microorganismos nas próteses totais removíveis.
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Término cervical de dentes preparados para prótese fixa com o uso de diferentes instrumentos rotatórios
LOIS, S. C.*, BORBA, M. V., SUZUKI, R. M., MEZZOMO, E.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: caballerobr@yahoo.com.br
Este trabalho avaliou em dentes humanos extraídos a lisura superficial de término cervical preparados com diferentes instrumentos rotatórios indicados para acabamento. O término cervical foi preparado com ponta diamantada número 3216 (Fava) na profundidade de 1,2 mm. Quatro grupos de 6 espécimes foram formados, sendo que o Gp 1 permaneceu com o preparo acima descrito, o Gp 2 recebeu acabamento no término cervical com broca carbide esférica número 6 (Jet), o Gp 3 com ponta diamantada cilíndrica número 4138 F (KG Sorensen), e o Gp 4 com broca multilaminada cilíndrica número H375R.314.023 (Komet). Os espécimes foram levados à microscopia eletrônica de varredura e as imagens, avaliadas por um observador, receberam escores de 0 a 10, de menor rugosidade para maior. Os valores obtidos foram tratados estatisticamente por ANOVA e teste de Tukey (p > 0,05). A média e o desvio padrão de cada grupo foram respectivamente: Gr 1 - 8,53  0,45, Gr 2 - 1,62  0,29, Gr 3 - 1,72  0,47 e Gr 4 - 1,28  0,25.
Os grupos que receberam acabamento do término cervical apresentaram lisura superficial superior ao grupo controle sem acabamento. Porém, os padrões de lisura superficial proporcionados pelos diferentes instrumentos rotatórios de acabamento não apresentaram diferença estatística significante quando comparados.
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Reforços estrututais empregados em pontes fixas provisórias: estudo comparativo
GUERRA, C. M. F., GOMES, S. G. F.*, SILVA, D. K. A.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: monegfg@hotmail.com
A confecção de pontes fixas provisórias constitui uma importante fase do tratamento que envolve restaurações indiretas. O objetivo do trabalho foi avaliar in vitro a resistência à compressão entre 3 técnicas empregadas para confecção de pontes fixas provisórias. As técnicas deram origem a 3 grupos de trabalho com 10 espécimes cada: o grupo 1 (G1) - grupo controle, confeccionado apenas com resina acrílica autopolimerizável; o grupo 2 (G2) - confeccionado em resina acrílica autopolimerizável e reforçado com fio ortodontico 0,7 mm de aço inoxidável e grupo 3 (G3) - confeccionado em resina acrílica autopolimerizável e reforçado com fibra de polietileno de 3 mm Narrow Ribbond. Os corpos-de-prova foram confeccionados de forma padrão através de matrizes de alumínio. Os ensaios mecanicos de compressão foram realizados com auxílio de uma máquina eletrônica Kratus, com carga máxima de 200 kgf, velocidade de 5 mm por minuto e com carga constante de 5  kgf. O grupo 1 apresentou média de resistência a compressão de 15,0  kgf; o G2 de 13,8  kgf e o G3 de 18,2  kgf. A aplicação da ANOVA mostrou diferença significativa entre os grupos (p < 0,0001), através das comparações múltiplas do teste de Tukey comprovou-se discrepância entre os grupos. 
Concluindo-se que: 1. não justifica-se o emprego do fio ortodôntico de aço inoxidável como reforço de pontes fixas provisórias; pois houve diminuição da resistência à compressão quando comparado com o grupo controle; 2. a fibra de polietileno de 3 mm mostrou-se bastante eficaz, aumentando significativamente a resistência a compressão da ponte provisória.
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Efeito da polimerização em microondas na movimentação dos dentes em prótese total superior
CAMARGO, A. A.*, BOSCATO, N., CONSANI, R. L. X., MESQUITA, M. F.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: camade@yahoo.com.br
O efeito da inclusão com muralha (gesso ou silicone) na posição de dentes foi verificado em prótese total superior feita com resina acrílica Clássico, polimerizada por microondas. Vinte bases com dentes montados em articulador foram separadas em 2 grupos: 1- inclusão com gesso: polimerização em microondas e desinclusão após esfriamento; 2- inclusão com silicone: polimerização e desinclusão idem grupo 1. As distâncias entre dentes, verificadas com microscópio Olympus (0,0005 mm), após demuflagem e armazenagem em água a 27ºC por 1 semana, 1 mês e 3 meses foram: I-I (desinclusão: gesso = 7,75 e silicone = 7,53; 1 semana: gesso = 7,76 e silicone = 7,57; 1 mês: gesso = 7,75 e silicone = 7,65; 3 meses: gesso = 7,72 e silicone = 7,65), PM-PM (desinclusão: gesso = 39,91 e silicone = 39,43; 1 semana: gesso = 39,98 e silicone = 39,48; 1 mês: gesso = 40,00 e silicone = 39,50; 3 meses: gesso = 40,03 e silicone = 39,48), M-M (desinclusão: gesso = 51,69 e silicone = 52,01; 1 semana: gesso = 51,62 e silicone = 52,08; 1 mês: gesso = 51,74 e silicone = 52,14; 3 meses: gesso = 51,77 e silicone = 52,14), ID-MD (desinclusão: gesso = 41,49 e silicone = 41,31; 1 semana: gesso = 41,94 e silicone = 41,39; 1 mês: gesso = 41,47 e silicone = 41,52; 3 meses: gesso = 41,51 e silicone = 41,76) e IE-ME (desinclusão: gesso = 41,72 e silicone = 41,17; 1 semana: gesso = 41,60 e silicone = 41,24; 1 mês: gesso = 41,72 e silicone = 41,60; 3 meses: gesso = 41,72 e silicone = 41,65). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%).
Os materiais de inclusão não causaram alteração na posição dos dentes, na polimerização por microondas.
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Estudo comparativo do grau de paralelismo produzido por quatro técnicas de confecção de planos de guia
SUGANO, D. K.*, OTANI, E. R., CARVALHO, C. R., BORGES, A. L. S., UEMURA, E. S.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: deniseks@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi analisar o grau de paralelismo obtido na transferência dos planos de guia para a boca utilizando 4 técnicas diferentes. Foram utilizados, os modelos de trabalho dos alunos da FOSJC - UNESP, do ano de 2002. As superfícies preparadas de planos de guia foram demarcados. As técnicas utilizadas foram: método comparativo visual (Grupo 1); técnica de Magalhães (Grupo 2); técnica de O’Meeghan e Behrend (Grupo 3) e a técnica que utiliza um paralelizador intrabucal, o ParalAB (Grupo 4). Os modelos foram divididos em grupos de acordo com a técnica utilizada, e obtivemos: Grupo 1 - n = 10; Grupo 2 - n = 10; Grupo 3 - n = 12 e Grupo 4 - n = 5. Os modelos foram levados à máquina de medição de coordenadas tridimensionais (Mitutoyo) em que era mensurado a inclinação de cada superfície preparada com relação ao plano oclusal paralelo ao solo. Foi realizado uma média da inclinação das paredes preparadas, de cada modelo, obtendo-se um único valor. Os resultados foram analisados pelos testes estatísticos ANOVA e teste de Tukey (5%). As médias obtidas foram: Grupo 1 (5,08  0,68); Grupo 2 (2,28  0,62); Grupo 3 (3,32  0,41); Grupo 4 (1,16  0,20).
Os grupos apresentaram diferença estatisticamente significante entre eles. De acordo com a metodologia aplicada, podemos concluir que o método comparativo visual apresentou valores médios altos, porém é dependente da habilidade do operador. O Grupo 2 e o Grupo 3 apresentaram valores médios satisfatórios, e a técnica de transferência utilizando o ParalAB (Grupo 4) apresentou superfícies mais paralelas entre si.
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Avaliação da reprodução dimensional do poliéter e polissulfeto em moldeiras individuais
CESERO, L.*, VIEIRA, C. S. M., TANEDA, K. Y., LOPES, L. A. Z., MEZZOMO, É.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: lelodonto@zipmail.com.br
O objetivo foi avaliar a reprodução dimensional de dois materiais: Impregum F, 3M/ESPE - Brasil e o Permlastic, KEER - EUA. Um modelo padrão metálico foi elaborado com dois cilindros de diferentes diâmetros e mesma altura, com dimensões aproximadas dos dentes molar e pré-molar. A partir de moldeiras padronizadas de resina acrílica autopolimerizável, foram realizadas 20 moldagens, sendo 10 moldes para cada material. A espessura do material foi padronizada em 1,0  mm e o vazamento dos moldes foi realizado com o gesso tipo IV (Durone, Dentsply - Brasil) 60 minutos após a moldagem. As medições foram feitas em quatro áreas distintas de cada cilindro: diâmetros mésio-distal e vestíbulo-lingual e altura cérvico-oclusal e a distância entre os mesmos As dimensões dos modelos foram avaliadas através de um microscópio universal de medição (Zeiss) com 0,002  mm de precisão. Os resultados mostraram que o Impregum F apresentou uma diferença média significativamente menor que o Permlastic no diâmetro dos dois cilindros (ANOVA, p < 0,05). Diâmetro VL do cilindro maior, Impregum F (–0,029 mm), polissulfeto (–0,077 mm). Diâmetro MD Impregum F (–0,027 mm), polissulfeto (–0,093 mm). Diâmetro VL do cilindro menor, Impregum F diferença média (–0,056 mm), polissulfeto (–0,108 mm). No diâmetro MD Impregum F diferença média (–0,021 mm), polissulfeto (–0,082 mm). Não houve diferença estatística nas demais áreas mensuradas para ambos os materiais.
Conclui-se que o material Impregum F apresentou um melhor comportamento quando comparado ao Permlastic na reprodução das dimensões do modelo padrão metálico. 
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Resistência proporcionada por núcleos diretos e indiretos em função da extensão do preparo e do tipo de pino intracanal
DANIELI, C.*, BURMANN, P., MANFIO, F., HOSS, C., CARDOSO, P. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. E-mail: catianedanieli@ibest.com.br
Nesta pesquisa avaliou-se a influência da extensão do preparo intracanal de dentes humanos sobre a resistência e sobre os índices de fratura radicular proporcionados por pinos pré-fabricados. Sessenta raízes de dentes anteriores superiores (13  mm) foram divididas em 6 grupos (n = 10): 1) pinos de fibra de quartzo (Aestheti Post Plus, Bisco Inc., Il., EUA) cimentados em condutos preparados na extensão 2/3 do comprimento da raiz; 2) pinos de fibra de quartzo na extensão 1/2; 3) pinos de aço inoxidável (Reforpost I, Ângelus, PR - Brasil) cimentados em condutos 2/3; 4) pinos de aço inoxidável na extensão 1/2. Nestes 4 grupos, os pinos foram cimentados com All Bond 2 + Post Cement Hi-X, (Bisco) e comparados ao grupo 5  NMF- raízes restauradas com núcleos fundidos (2/3) na liga de Cu-Al-Zn-Au (NPG+2, AalbaDent, EUA) cimentados com RelyX Vitremer Luting (3M/ESPE, MN, EUA) e ao grupo 6- dentes hígidos preparados para coroa total. O ensaio de resistência à compressão resultou nas seguintes médias em kgf: 1) 60,6  6,81; 2) 75,7  12,1; 3) 65,5  7,49; 4) 71,7  7,22; 5) 150,5  26; 6) 96,3  14,1.
A análise estatística indicou, pela semelhança entre as médias dos grupos 1-4, que nem o tipo de pino e nem a extensão do preparo influenciaram os resultados de resistência. Os grupos 1 e 3 apresentaram resultados inferiores aos do grupo 6. Observou-se ainda que os CP dos grupos 1-4 tiveram 55% de fraturas radiculares (níveis cervical e médio), e que, apesar do grupo  NMF ter sido mais resistente, gerou fraturas em todos os CP (níveis médio e apical das raízes). (Convênio: UFSM/FOUSP. Apoio: CNPq.)
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Avaliação do conhecimento dos pacientes sobre o uso e cuidados com a prótese total 
LAURIA, R. A.*, LEMOS, M. C. L., VIANA, A. C., CALABRICH, C. F. C., SOUZA, I. A., BARBOSA, L. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. E-mail: betalauria@ig.com.br
As próteses totais têm por objetivo reabilitar o sistema estomatognático, devolvendo-lhe as características físicas e fisiológicas, mantendo a saúde das estruturas de suporte adjacente em pacientes totalmente desdentados. Assim, o sucesso do tratamento de reabilitação envolve não apenas um correto planejamento e execução de todos os passos da confecção, mas também um processo de motivação e orientação quanto ao uso e higiene da prótese total, que deve se estender após o tratamento. Uma pesquisa foi realizada na Faculdade de Odontologia da UFBa, com intuito de verificar o grau de conhecimento dos usuários de prótese total em relação ao cuidado necessário à higiene e conservação destas. Foram entrevistados 150 pacientes usuários de prótese total da Faculdade de Odontologia da UFBa, do Centro de Saúde Esmeralda Natividade, do Curso de Odontologia da Fundação para o Desenvolvimento das Ciências e asilos públicos da cidade de Salvador. Percebeu-se uma deficiência no esclarecimento dos pacientes neste aspecto. Os resultados mostraram que 82% da amostra com idade média de 58,16 anos constitui-se de mulheres, 82% usam prótese total a mais de 5 anos, 72% afirmam dormir com as mesmas e 42% só removem para higiene. Todos os entrevistados desconhecem escova para prótese total, 46% possuíam restrição alimentar e 44% acreditavam que a prótese total tem vida útil superior a 10 anos. 
Concluiu-se que é necessária uma maior ênfase por parte do profissional a estas informações durante o tratamento de reabilitação entregando ao paciente um material impresso com as principais recomendações.
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Leucoplasia e aplicação tópica de ácido retinóide 13-cis
VACCAREZZA, G. F.*, ALMEIDA, F. C. S., DURAZZO, M. D., FERRAZ, A. R., NUNES, F. D., MICHALUART JUNIOR, P.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: gvaccarezza@uol.com.br
As leucoplasias são consideradas lesões cancerizáveis cujo tratamento padrão é a ressecção cirúrgica. Entretanto, algumas lesões são extensas tornando a cirurgia inadequada. Esse trabalho objetiva estudar a eficiência do uso tópico de ácido retinóico 13-cis, no tratamento das leucoplasias de boca. Foram selecionados pacientes do ambulatório da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do HCFM-USP, que apresentavam leucoplasias difusas de boca, de difícil ressecção, após pelo menos um mês do último tratamento (radioterapia, quimioterapia, cirurgia), sem infecção oral, outros tumores ou gravidez concomitante. Todas as lesões foram biopsiadas e as que apresentavam atipias foram consideradas elegíveis para o estudo. Após assinarem consentimento pós-informado, os pacientes foram orientados para aplicação do ácido retinóico 13-cis a 0,05% todas as noites na boca. Os pacientes foram acompanhados mensalmente, com avaliação clínica rigorosa e fotografia das lesões, sempre pelos mesmos profissionais. Após três meses de tratamento os pacientes foram reavaliados e nova biopsia foi realizada (em área de lesão presente), a continuação do tratamento foi oferecida aos pacientes que obtiveram resposta, sem toxicidade relevante. Foram tratados cinco pacientes por pelo menos três meses; todas mulheres, com idade entre 55 e 82 anos, com perdas dentais, porém nem todas utilizavam prótese no momento do diagnóstico. Obtivemos resposta parcial (mais de 50%) ou total em todas, sem efeito colateral observado. Quando o uso do retinóide foi descontinuado as lesões cresceram o que levou a retomada do tratamento.
A aplicação tópica do ácido retinóico parece ser segura e efetiva, podendo ser boa alternativa terapêutica para um grupo selecionado de pacientes.
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Levantamento epidemiológico de queilite actínica em uma colônia de pescadores - Pelotas/RS - Brasil
REDANTE, A. P.*, CARDOSO, R. G., HASAN, N. H. M., PIOVEZAN, J. C., GOMES, A. P. N., ARAÚJO, L. M. A.
Semiologia e Clínica - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: anapaularedante@hotmail.com
De todas as malignidades que acometem a boca o carcinoma espinocelular corresponde a mais de 90% dos casos, sendo o lábio inferior o sítio principal. Dos fatores de risco para este sítio destaca-se a exposição à radiação U-V, que provoca alterações degenerativas de efeito cumulativo e irreversíveis – queilite actínica (QA) – com potencial de transformação maligna de até 10%. A economia da Colônia São Pedro - Z3 é baseada na pesca, atividade que expõe à constante exposição solar. Este estudo visou a realização de um levantamento epidemiológico dos casos de QA além de desenvolvimento de atividades de prevenção, diagnóstico precoce do carcinoma de lábio e tratamento. A metodologia utilizada incluiu uma Campanha de Prevenção e Detecção de QA e visitas domiciliares para coleta de dados e exame clínico, realizados durante o ano de 2002. Os resultados revelaram que dos 120 pescadores entrevistados, 75% eram portadores de QA, com graduação clínica de grau I em 95% dos casos. Os homens corresponderam a 95% da amostra estudada, sendo os mais afetados com idade entre as quarta e quinta décadas de vida e 53% portadores de compleição clara. Exercendo a profissão há mais de 20 anos estavam 62,4% deles e 59,8% permaneciam mais de 9 h/dia expostos ao sol.
Dos entrevistados, 51,6% reconhecem os efeitos danosos solares para o lábio mas o uso de proteção solar é empírico, justificando-se a importância de ações comunitárias que visem prevenção e esclarecimento, fundamentais como recurso contra morbimortalidade, no controle de doenças em que os fatores ambientais têm papel na etiologia.
 Ic159
Localização do vírus Epstein-Barr em pacientes sadios pelo método da PCR
KOMATSU, T. L.*, SILVA, P. H. B., RIVERO, E. R. C., MAGALHÃES, M. H. C., NUNES, F. D.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: tatiana_lk@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi verificar a incidência do vírus Epstein-Barr (EBV) em voluntários sadios. O EBV é um membro do grupo herpesvírus e está associado com leucoplasia pilosa, carcinoma nasofaríngeo, linfoma de Burkitt, doença de Hodgkin e mononucleose, sendo discutida a relação entre o EBV e o carcinoma epidermóide de boca. Sabe-se que a leucoplasia pilosa é associada a indivíduos imunocomprometidos e seu diagnóstico é determinado pela demonstração desse vírus no tecido lesionado. A freqüência do EBV em indivíduos imunossuprimidos tem sido alvo de muitos estudos, porém a freqüência em indivíduos imunocompetentes foi pouco estudada até o momento. Este trabalho recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP. Foram utilizadas 11 amostras de saliva e 15 de raspado de borda lateral de língua de voluntários sadios. Realizou-se a extração de DNA e este foi amplificado por PCR utilizando-se iniciadores específicos para o EBV. Das 11 amostras de saliva, 8 mostraram amplificação para o EBV (72%). Das 15 amostras de borda lateral de língua, 12 mostraram amplificação (80%). Em todos os experimentos, foram incluídos um controle positivo e um controle de contaminação, que mostrou ausência de amplificação.
O EBV mostrou-se um vírus freqüente nos indivíduos sadios que participaram deste estudo. Mais estudos precisariam ser realizados para explicar a alta incidência do EBV nesse grupo e avaliar a relevância clínica deste achado. (Apoio financeiro: FAPESP, FUNDECTO.)
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Análise da sensibilidade de um recurso digital na medição de níveis de cinza de desmineralização simulada em esmalte
THIESEN, J. K.*, WESTPHALEN, F. H., PEREIRA, B. R., SOUZA, P. H. C., RACHED, R. N., SILVA NETO, U. X.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: entregas@terra.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a sensibilidade de um recurso de medição dos níveis de cinza do programa Image Tool (UTHSCSA, Texas). Para tal, utilizou-se como modelo de estudo cáries proximais simuladas, cujas radiografias digitais diretas foram obtidas pelo sistema Gnatus DRS (Gnatus, BR/Cygnus Technologies, EUA). Para tanto, realizou-se um estudo utilizando oito dentes pré-molares humanos, com faces proximais hígidas posicionados aos pares, em blocos confeccionados com gesso e silicona pesada, mantendo-se o ponto de contato. Realizou-se as radiografias de controle com o sensor do sistema digital na presença de um simulador de tecidos moles e na seqüência, as faces proximais sofreram ataque com ácido fosfórico a 37%, por 15, 30 e 60 segundos. Após cada aplicação de ácido foram realizadas novas tomadas radiográficas. As imagens obtidas foram arquivadas em extensão TIFF para que a realização das mensurações dos níveis de cinza com o recurso de gráfico de linha disponibilizado pelo  programa. Os resultados encontrados foram analisados pelos testes estatísticos ANOVA e Tukey evidenciando diferenças estatísticas entre os valores de pixels obtidos na condição controle e em cada situação de aplicação com ácido fosfórico (p < 0,05).
Concluiu-se que o recurso de medição dos níveis de cinza com gráfico de linha do programa Image Tool foi capaz de detectar alterações no grau de desmineralização dentária ocasionadas por ataque ácido em tempos diferentes, nas faces proximais de pré-molares hígidos em imagens digitais.
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Avaliação radiográfica da ossificação mandibular em fetos humanos entre a 14ª e 28ª semanas de vida intra-uterina
PARAÍSO, D. P.*, NASCIMENTO, G. J. F., SILVEIRA, M. M. F., SOBRAL, A. P. V.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: deapitta@ig.com.br
A partir da 7ª semana de desenvolvimento humano intra-uterino, no processo mandibular do primeiro arco branquial embrionário, inicia-se a ossificação intramembranosa da mandíbula, exceto nas regiões sinfisária e condilar, que posteriormente se desenvolvem por ossificação endocondral. Com o intuito de avaliar o grau e o padrão de mineralização da mandíbula num total de 15 fetos foram realizadas tomadas radiográficas nas incidências lateral e oclusal. A distância foco-filme foi estabelecida em 30 cm e o aparelho regulado, 70  kVp, 8 mA com tempo de exposição de 0,2 segundos. Os fetos estudados encontravam-se entre a 14ª e 28ª semanas de vida intra-uterina, sendo estimadas através da mensuração do comprimento do fêmur. Na incidência lateral, em relação ao grau de mineralização, observou-se maior intensidade na região central do corpo e borda inferior mandibular. O padrão de ossificação iniciou-se do centro para as regiões sinfisária e ramo ascendente, seguindo o arcabouço da cartilagem de Meckel, visualizando-se ainda indícios rudimentares das corticais do canal mandibular. Na análise oclusal, o grau de mineralização apresentou-se crescente em relação às idades gestacionais dos fetos e difuso quando comparado à tomada lateral. Quanto ao padrão de mineralização, evidenciou-se que ocorre a partir da região central, compatível com o canal mandibular.
A fusão da sínfise na linha mediana não foi observada, o que deverá ocorrer após um ano do nascimento e em nenhuma das incidências foi observada imagem sugestiva de calcificação dos germes dentários.
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Estudo de lesões simuladas do côndilo mandibular: tomografia lateral corrigida versus transcraniana
MELO, J. A. S.*, ARAÚJO, L. F., NASCIMENTO NETO, J. B. S., COUTINHO, F. I. B., RODRIGUES, R. A.
Medicina Oral - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: joniasm@zaz.com.br
Técnicas radiográficas laterais que se propõe mostrar a ATM, relacionando o côndilo mandibular, eminência articular e que não levam em consideração as angulações individuais tendem a distorcer as imagens originais. Para avaliar a eficácia da tomografia corrigida lateral e a transcraniana para o diagnóstico de lesões de côndilos mandibulares foram simuladas lesões como erosão, osteófito, cisto, facetamento, além de côndilos com características de normalidade somando um total de 18 côndilos mandibulares. Após realizadas as tomadas radiográficas oito especialistas foram selecionados para avaliar as duas técnicas e diagnosticar as possíveis lesões. Verificou-se que 66,1% das lesões foram diagnosticadas através da tomografia lateral corrigida enquanto apenas 35,7% foram observadas em imagens transcranianas.
A tomografia lateral corrigida é significantemente superior a técnica transcraniana na reprodução de alterações da ATM, sendo portanto a mais indicada para diagnóstico radiográfico de doenças articulares.
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Assimetria associada à mordida cruzada posterior unilateral medida em radiografias panorâmicas
FILIZZOLA, G. D.*, MORAES, L. C., KOHATSU, L. I., MORAES, M. E. L., CASTILHO, J. C. M., MÉDICI FILHO, E.
Cirurgia, Periodontia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: gfilizzola@zipmail.com.br
A mordida cruzada (MC) é a incapacidade dos arcos superior e inferior de ocluirem normalmente em relação lateral. Usualmente é acompanhada por um desvio mandibular para o lado afetado quando do fechamento da boca, observam-se alterações na posição condilar, que se desloca mais para anterior no lado oposto à MC e para superior no lado da MC. É uma má-oclusão bastante freqüente, podendo causar alterações no perfil do paciente quando não tratada precocemente, uma vez que não são autocorrigíveis. O objetivo deste trabalho foi medir a altura condilar (CH) e altura do ramo da mandíbula (RH) em radiografias panorâmicas, comparando os resultados da amostra que constou de 60 jovens divididos em 2 grupos, sendo o 1º grupo composto de 30 jovens com MC e o 2º grupo por 30 jovens com oclusão normal, para verificar a possibilidade da MC provocar assimetria facial.
Foi observado um grupo maior de indivíduos com assimetria na CH no grupo com MC, com 70% dos casos em relação ao grupo com oclusão normal com 44%. Na análise da RH a assimetria no grupo com MC foi de 27%, enquanto que no com oclusão normal foi de 5%. Na somatória entre RH e CH, todos os pacientes com oclusão normal apresentaram simetria facial e 30% dos pacientes com MC apresentaram assimetria. Houve um número significativo de casos de assimetria no grupo com MC, sendo que a maior diferença se deu na relação da soma da RH e CH, com desvio padrão de 30%, enquanto que na CH foi de 26% e RH 22%.
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Sialometria em pacientes hipertensos crônicos sob terapia medicamentosa
SIMÕES, R. O.*, GENN, F., MORAIS, A. P.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: kaico-liane@uol.com.br
Esse estudo objetivou relacionar o uso de politerapia medicamentosa em pacientes hipertensos de um programa municipal de saúde (Centro de Previdência de Niterói - RJ - Brasil) e a quantidade de secreção salivar (SS) dos mesmos. A salivação estimulada (SE) e não estimulada (SNE) dos pacientes foi medida e estes responderam a um questionário sobre o uso de medicação e seus efeitos colaterais. Os dados obtidos foram inseridos no programa Epi Info 6.0 e analisados (teste 2). A amostra constituiu-se de 24 pacientes com média de idade 62,9 anos ( 9,1) sendo 83,3% mulheres  e 16,7% homens . Os medicamentos eram: anti-hipertensivos (100%), anticoagulantes (29,2%), vasodilatadores (29,2%), psicoterápicos (16,7%), diuréticos (8,7%) e outros (33,3%). A monoterapia era utilizada por 12,5% dos pacientes, já 66,7% tomavam 2 ou 3 drogas e 20,8% mais de 3 drogas. O tempo de uso médio dos anti-hipertensivos (AH) foi de 13,1 anos podendo alcançar 50 anos. Em 66,7% dos casos havia queixa de alteração bucal, mas quando questionadas especificamente sobre a hipossalivação (HS), 58,3% responderam afirmativamente. Os valores de SNE em  ml/min foram: 50% dos pacientes com baixa secreção (entre 0,1 e 0,25), 37,5% HS ( < 0,1), e somente 12,5% com índice normal. Estes índices foram fortemente associados ao uso de AH (p = 0,02) e a queixa de redução da SS (p = 0,06). A SE revelou 54,2% dos pacientes com HS (< 0,7  ml/min), 20,8% com baixa secreção (entre 0,7 e 1,0  ml/min) e 25% com secreção normal.
Conclui-se que a prevalência da HS e seu sintoma, a xerostomia, pode ser considerada alta e está relacionada ao uso crônico de AH.
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Perfil nutricional e avaliação odontológica de idosos parcialmente desdentados
HENRIQUES, C.*, MONTANDON, A. A. B., SERRA, M. C.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: crishendent@hotmail.com
A expectativa de vida da população brasileira está aumentando, sendo a promoção e a manutenção da saúde bucal do idoso desafios para a Odontologia. A relação estreita entre dieta e saúde oral exige que se esteja a par dos problemas nutricionais que podem surgir na velhice. Assim, este trabalho teve como objetivo um levantamento da alimentação, de condições bucais e da autopercepção de saúde bucal de idosos parcialmente desdentados. No estudo participaram 62 pacientes com idades entre 60 e 81 anos, sendo 36 do sexo feminino e 26 do sexo masculino, que freqüentaram a Clínica de Prótese Parcial Removível da Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP, durante o período de março de 2001 a maio de 2002. Foi observado que 61% dos idosos apresentavam próteses parciais removíveis não funcionais e 39% dos mesmos possuíam um histórico de cáries e/ou restaurações radiculares. Além disso, 40% afirmaram que seus dentes, gengivas ou próteses estavam em boas condições, enquanto 26% os consideraram ruins ou péssimos. Em relação aos alimentos consumidos, 65% dos idosos preparavam seu próprio alimento e 45% apresentavam dificuldades na mastigação de certos tipos de alimentos. Adicionalmente, 47% apresentavam restrições alimentares relativas à ingestão de carnes e 29% de frutas.
A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a maior parte dos pacientes estudados apresentava dificuldades em mastigar alimentos como carnes e frutas, além de possuir próteses em condições não adequadas, ressaltando a importância da avaliação nutricional do paciente idoso na Odontologia.
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Estudo comparativo de duas técnicas para remoção de incisivos superiores de ratos
MARTINI, A. R., JANJACOMO, C. C.*, FERRAZ, J. A. B., SOUSA NETO, M. D., LIA, R. C. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: catia.cristina@terra.com.br
Um modelo experimental para avaliar a compatibilidade biológica e o mecanismo de reparo frente à materiais odontológicos é o alvéolo dental de ratos. Para isso, é necessária a extração do incisivo superior do animal, onde a técnica cirúrgica convencional comumente utilizada determina com freqüência a fratura do elemento dental e ou a morte do animal. Com o intuito de facilitar e aprimorar essa seqüência operatória, desenvolvemos alternativas de técnica e instrumental. Assim o presente estudo teve como objetivo comparar duas técnicas para a extração de dentes de ratos. Foram utilizados 30 ratos albinos machos com peso variando de 180 a 220 g, divididos em dois grupos de 15 animais. No grupo I empregou-se a técnica convencional com auxílio de uma lanceta e uma pinça reta (Okamato, 1973). No grupo II a extração foi realizada com auxílio de um afastador, descolacador e pinça desenvolvida a partir de uma do tipo hemostática reta, onde se executou uma dobra de 90º em sua ponta ativa, como também, uma curvatura estratégica em sua parte terminal inicialmente retilínea. Adicionalmente foram realizadas ranhuras internas para melhor apreensão. Os resultados obtidos evidenciaram diferenças estatísticas significantes entre as duas técnicas.
O grupo II não apresentou nenhum caso de fratura e nem a morte do animal, possibilitando um substanciável avanço técnico e segurança no desenvolvimento de experimentos em alvéolos de ratos.
 Ic167
Efeito da arnica montana sobre o processo de reparo de lesões ulceradas na mucosa bucal de ratos
BARBOSA, A. P. M.*, GRÉGIO, A. M. T., LIMA, A. A. S., RACHED, R. N., PEREIRA, A. C. P., MARQUES, F. R.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: deia.cila@bol.com.br
A arnica é muito empregada topicamente como antiinflamatório, sendo sua atividade farmacológica atribuída principalmente à ação do seus constituintes oleorresinosos. Porém, seu uso interno deve ser restrito em função do seu potencial tóxico. Este trabalho verificou a eficiência da arnica na reparação de lesões ulceradas da mucosa bucal de 75 ratos Wistar. Uma úlcera foi produzida na face dorsal da língua de cada animal sob anestesia. As lesões do grupo experimental foram tratadas com aplicação tópica diária de arnica a 30%, sendo que um grupo recebeu aplicação na forma de tintura e outro na forma de gel. No grupo controle utilizou-se solução salina. Após 2, 7, 14, 21 e 42 dias de tratamento, a área tratada foi retirada para o processamento histológico. As lâminas foram coradas em H. E. e submetidas à análise morfométrica através do software Image-Pro-Plus. Os resultados mostraram que houve uma diferença significativa entre o tamanho da lesão ulcerada nos animais dos grupos experimental e controle. Os animais tratados com arnica na forma de gel sofreram epitelização mais rápida quando comparados aos animais dos grupo controle e arnica tintura-mãe. Aos 2 dias, o tamanho médio das úlceras era de 1.275,6 micra, passando para 115,1 micra e não havendo mais lesão a partir do 14º dia de observação. A reação inflamatória e o reparo também evoluíram de forma mais rápida nos animais tratados com arnica na forma de gel.
Baseado nestes achados, conclui-se que o emprego da arnica sob a forma gel é capaz de acelerar a reparação de lesões ulceradas bucais na mucosa de ratos. (Apoio: PIBIC/CNPq.)
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Estudo comparativo de substitutos ósseos sobre o processo de regeneração óssea guiada em defeitos periimplantares
ANDRADE, D. O.*, RABELO, L. R., ALBERGARIA-BARBOSA, J. R.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: douglasglober@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi comparar os diferentes substitutos ósseos sobre o processo de regeneração óssea em defeitos periimplantares do tipo fenestração, realizados em fêmur de coelhos. Foram colocados 40 implantes de titânio de 6 x 2,6 mm, bilateralmente. Defeitos circulares de 2,6 mm de diâmetro foram confeccionados na face medial do fêmur, de forma a expor a superfície do implante, e foram preenchidos com: vidro bioativo (Perioglass), matriz óssea liofilizada (Dembone), osso autógeno, e preenchimento por coágulo, que serviu como controle do experimento. Todos os defeitos, foram protegidos por membrana de celulose. Os animais foram sacrificados após períodos de 3 e 6 semanas, quando blocos ósseos contendo os implantes, foram descalcificados e processados para posterior análise histológica em microscopia óptica comum e análise histométrica. Os dados histométricos revelaram melhores resultados de formação óssea no período de 3 semanas para os grupos autógeno e liofilizado (37,8% e 37,1%, respectivamente), não apresentando diferença estatística significante. No período de 6 semanas o grupo autógeno apresentou os melhores resultados de formação óssea (64,1%).
Frente aos resultados obtidos podemos conluir que: 1) no período de sacrifício de 3 semanas, os grupos autógeno e liofilizado apresentaram melhores resultados de formação óssea sem diferenças estatísticas significantes; 2) ao período de 6 semanas o grupo autógeno apresentou melhores resultados de formação óssea, diferindo estatisticamente dos demais grupos.
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Influência do consumo de cigarros sobre a taxa de sucesso dos implantes osseointegrados
OGATA, F. D. S.*, SERRA, M. A., DIAS, C. L., MOTÃO, J. C., MELO, P. E. C.
Coordenadoria de Extensão e Pesquisa - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA. E-mail: ferogata@terra.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar através de estudo retrospectivo a influência do consumo de cigarros na taxa de sucesso dos implantes colocados no Implacentro da Faculdade de Odontologia de Anápolis da Associação Educativa Evangélica (Goiás). Foram utilizadas 94 fichas clínicas corretamente preenchidas de pacientes submetidos à colocação de implantes no período de 2000 a 2002. Foram obtidas informações do consumo de cigarro, gênero, idade, condições sistêmicas, região implantada, comprimento e largura dos implantes, realização de enxerto ósseo ou levantamento de seio maxilar, data de colocação dos implantes. Dos 94 pacientes que receberam implantes, 15 eram fumantes (idade média 48,4 anos, média 14,1 cigarros/dia), receberam 3,5 implantes em média e apresentaram taxa de sucesso 86,5%. Os não-fumantes (79 pacientes, idade média 42,5 anos) receberam 2,7 implantes em média e apresentaram taxa de sucesso 92,4%. Não houve diferença estatística significativa entre a taxa de sucesso de fumantes e não-fumantes pelo teste 2. Procedeu-se ao pareamento dos pacientes fumantes com os pacientes não-fumantes, considerando as variáveis examinadas. As taxas de sucesso encontradas foram, respectivamente, 88,9% e 92,6%, diferença estatística não significativa. Houve diferença estatística para a taxa de sucesso de implantes colocados em pacientes hipertensos (PA > 14/9 - 77,78%) quando comparada à de pacientes com pressão arterial normal (94,71%) (p = 0,00018).
Concluiu-se que o consumo de cigarros não influenciou negativamente a taxa de sucesso dos implantes na população avaliada.
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Efeito da irrigação subgengival com gel de triclosan-silicone: um estudo preliminar
TUNES, R. S.*, DANTAS, D. B., DUARTE, P. M., TUNES, U. R., NOGUEIRA FILHO, G. R.
Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa - FDC/ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA. E-mail: tunes@terra.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da irrigação subgengival com um gel de triclosan-silicone como coadjuvante ao tratamento periodontal não-cirúrgico. Foi realizado um estudo paralelo, duplo-cego, em 10 pacientes com diagnóstico de periodontite crônica, que possuíram no mínimo quatro sítios unirradiculares não-homólogos, com profundidade de sondagem maior que 5 mm. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: Grupo A = raspagem e alisamento radicular (RAR) seguida de irrigação com um gel teste (silicone 13% + triclosan 1%) e Grupo B = RAR seguida de irrigação subgengival com um gel controle (silicone 13%). Imediatamente após a terapia mecânica, as irrigações foram realizadas em seus respectivos grupos experimentais, com exceção de um sítio não-irrigado, aleatoriamente escolhido para cada paciente, servindo de controle. As irrigações foram feitas semanalmente, durante um mês. Nos períodos experimentais de “baseline”, 30, 60 e 90 dias foram avaliados os seguintes parâmetros clínicos: sangramento à sondagem (SS), profundidade de sondagem (PS), recessão gengival (RG) e nível de inserção clínica (NIC). Os resultados demonstraram que houve diferença significativa para o SS, PS e NIC no Grupo A (p < 0,05). Além disso, o Grupo B e o controle do Grupo A apresentaram redução significante no PS (p < 0,05). Nenhuma diferença significativa (p < 0,05) foi observada em RG para os diferentes tratamentos.
Conclui-se que, considerando estes dados preliminares, o gel de triclosan subgengival parece ser benéfico como coadjuvante a terapia periodontal não-cirúrgica.
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Estudo comparativo in vitro da rugosidade radicular após instrumentação ultra-sônica e sônica com pontas diamantadas
RIBEIRO, F. V.*, CASARIN, R. C. V., GURGEL, B. C. V., SALLUM, E. A., SALLUM, A. W., NOCITI JUNIOR, F. H., CASATI, M. Z.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: fernanda@ribbeiro.com
O objetivo do presente estudo foi avaliar a rugosidade radicular obtida após instrumentação por curetas, ultra-som e aparelho sônico com pontas diamantadas. Quarenta superfícies radiculares, devidamente polidas e incluídas em resina acrílica, foram dividas em 4 grupos de tratamento: a) controle; b) cureta Gracey 5/6; c) ultra-som a 50% e d) aparelho sônico com ponta diamantada (Sonicparo). Em cada amostra foram realizados 15 movimentos de raspagem e após esta instrumentação foi utilizado um rugosímetro para a medição da rugosidade radicular. A análise das superfícies anteriormente ao tratamento não apresentou diferença estatisticamente significante. Os resultados (média  dp) encontrados foram: grupo a) 0,485  0,076C; b) 1,246  0,279B; c) 1,468  0,177A e d) 1,576  0,204A. Após a análise estatística pelo teste de Tukey e ANOVA, foram observadas diferenças estatisticamente significantes ao se comparar os grupos tratados ao grupo controle e ao se comparar o grupo tratado com curetas aos grupos ultra-som e sônicos com ponta diamantada. Entretanto, a comparação entre os grupos aparelho ultra-sônico e sônico com pontas diamantadas não demonstrou diferença estaticamente significante.
Frente aos resultados obtidos conclui-se que a instrumentação ultra-sônica promove uma rugosidade radicular equivalente à instrumentação com aparelho sônico com pontas diamantadas, sendo essa rugosidade superior àquela apresentada pela instrumentação manual. 
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Avaliação microbiológica em pacientes fumantes portadores da doença periodontal crônica
AZEVEDO, I. L.*, MACHION, L., ANDIA, D. C., KLEIN, M. I., GONÇALVES, R. B., CASATI, M. Z., SALLUM, A. W., SALLUM, E. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: irinalarusa@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de bactérias em bolsas periodontais inicialmente moderadas e profundas de pacientes fumantes. Foram selecionados 16 pacientes fumantes, apresentando um mínimo de 4 bolsas 5 mm, com sangramento à sondagem em dentes anteriores. Foi realizada coleta de placa subgengival de pelo menos uma bolsa de profundidade moderada (5-6 mm) e uma bolsa profunda (7 mm). Análise de PCR foi utilizada para verificar a presença de Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg) e Bacteroides forsythus (Bf). Os testes exato de Fisher e qui-quadrado foram utilizados para detectar diferenças entre a proporção de bactérias e entre sítios moderados e profundos. Considerando o total de bolsas periodontais, as proporções encontradas foram de 93%, 70%, 67% e 40% para Bf, Pg Bf + Pg e Aa, respectivamente (p < 0,02). Nas bolsas moderadas, estas proporções foram de 94%, 71%, 53% e 35% e em profundas de 92%, 69%, 85% e 46%, respectivamente. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para a proporção destas bactérias entre sítios moderados e profundos (p > 0,05).
Diante dos resultados obtidos para a amostra estudada, pôde-se concluir que não existe diferença na proporção de bactérias entre bolsas moderadas e profundas em pacientes fumantes, sendo que a colonização é predominantemente de B. forsythus e P. gingivalis.
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Condição de saúde periodontal em indivíduos portadores do vírus HIV sintomáticos e assintomáticos
RÓS, L.*, FEITOSA, A. C. R., DEPOLI, M. B., CHIARELLI, F., CAMPOS, M. J. Á., RODRIGUES, R. R., REUTER, T., BOF, P. M.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. E-mail: lorena.da@terra.com.br
A proposta deste estudo transversal foi avaliar a condição de saúde periodontal em 71 pacientes HIV soropositivos (HIV+). Os pacientes examinados foram divididos em dois grupos de acordo com a contagem de células CD4+ em sintomáticos (HIV+S = CD4+ < 350 céls/mm3) e assintomáticos (HIV+AS = CD4+ > 350 céls/mm3). A condição de saúde periodontal foi mensurada pelo índice de placa, índice gengival, mobilidade dentária, lesão de furca, nível de inserção, sangramento à sondagem e profundidade de sondagem. Após o emprego do teste qui-quadrado, observou-se significância estatística para profundidade de sondagem em relação à infecção pelo HIV (p = 0,022). Os indivíduos do grupo HIV+S apresentaram média de profundidade de sondagem (3,18 mm) significativamente maior que o outro grupo (3,01 mm). Em relação aos demais parâmetros clínicos analisados, não foi encontrada associação significativa com os grupos HIV+. Das variáveis estudadas, o tabagismo e a idade não apresentaram significância estatística em relação à profundidade de sondagem. Nenhum dos participantes apresentou eritema gengival linear e/ou doença periodontal necrosante. 
Os resultados desse estudo indicam a presença de maior profundidade de sondagem em indivíduos HIV+S, independente da idade e tabagismo. Isso sugere que o grau de imunossupressão dos indivíduos HIV+ pode levar à maior destruição do periodonto. 
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Condição periodontal de dentes molares em pacientes fumantes e não-fumantes
FRANCO, V. O.*, ROMITO, G. A., DOMINGUES, F. B., TREVISAN, B. R., NOGUEIRA FILHO, G. R.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: ormeni@zipmail.com.br
A proposta deste trabalho é comparar a condição clínica periodontal (retração gengival (RG), profundidade clínica de sondagem (PCS), nível clínico de inserção (NCI), mobilidade (M), índice de placa (IP) e índice gengival (IG)) dos dentes molares entre pacientes fumantes e não-fumantes. Foram examinados 140 pacientes (70 - fumantes (F) e 70 - não-fumantes (NF)) sendo 19 do sexo masculino e 51 do sexo feminino para ambos os grupos. A idade média foi de F = 43,8  7,3 e NF = 46,3  10,6 anos. Os pacientes deveriam ter mais de 35 anos, não estar em tratamento ortodôntico e não possuir alguma condição sistêmica ou uso de medicação que interferisse nos tecidos periodontais. Para o grupo F, o consumo diário deveria ser maior que 10 cigarros/dia e há mais de 5 anos. No NF os pacientes não poderiam ser ex-fumantes. Foram excluídos os terceiros molares. Quando avaliamos o número de molares presentes, o grupo F apresentou 3,9  1,9 e o NF 5,1  1,7 molares. Os F apresentaram na média o hábito por 23,1  9,5 anos e 16,4  8,5 cigarros/dia. Quando avaliado o hábito de higiene bucal não houve diferença entre os dois grupos. Após a análise estatística (teste t de Student) verificamos que existe diferença estatística significante (p < 0,05) entre os parâmetros clínicos avaliados: RG (mm): F = 1,0  1,3,  NF = 0,8  1,5; PCS (mm): F = 2,8  1,4, NF = 2,7  1,5; NCI (mm): F = 3,8  1,9, NF = 3,5  2,2; IP: F = 80%  25%, NF = 72,5%  30%; IG: F = 1,6  0,5, NF = 1,5  0,6. Houve maior envolvimento de furca no NF do que no F.
Concluímos que o hábito de fumar leva a uma pior condição dos parâmetros clínicos periodontais de dentes molares. (Apoio: FAPESP - 02/06742-4.)
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Análise da rugosidade radicular após instrumentação periodontal com ultra-som em diferentes escalas – estudo in vitro 
CASARIN, R. C. V.*, RIBEIRO, F. V., PINTO, F. R., SALLUM, E. A., SALLUM, A. W., NOCITI JUNIOR, F. H., CASATI, M. Z.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: recvc@bol.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar a rugosidade radicular obtida após instrumentação por curetas e ultra-som em diferentes potências. Cinqüenta superfícies radiculares, devidamente polidas e incluídas em resina acrílica, foram dividas em 5 grupos de tratamento: a) controle; b) cureta Gracey 5/6; c) ultra-som 10%; d) ultra-som 50% e e) ultra-som 100%. Em cada amostra foram realizados 15 movimentos de raspagem e após esta instrumentação foi utilizado um rugosímetro para a medição da rugosidade radicular. A análise das superfícies anteriormente ao tratamento não apresentou diferença estatisticamente significante. Os resultados (média  dp) encontrados foram: grupo a) 0,485  0,076C; b) 1,246  0,279B; c) 1,457  0,150A; d) 1,468  0,177A e e) 1,621  0,313A. Após a análise estatística pelo teste de Tukey e ANOVA, foram observadas diferenças estatisticamente significantes ao se comparar os grupos tratados ao grupo controle e os grupos com diferentes potências de ultra-som ao grupo tratado com cureta. Entretanto, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos que utilizaram diferentes potências no aparelho ultra-sônico.
Frente aos resultados obtidos podemos concluir que a instrumentação ultra-sônica promove uma rugosidade radicular superior à instrumentação manual com curetas, independente da potência utilizada no aparelho ultra-sônico. (Apoio: FAPESP - processo 03/13738-3.)
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Levantamento da utilização da anamnese por cirurgiões-dentistas brasileiros
SACONO, N. T.*, ANDRADE, R. R., ROSSA JÚNIOR, C.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: nancysacono@zipmail.com.br
O objetivo foi verificar a utilização da anamnese pelos cirurgiões-dentistas, observando a importância atribuída aos questionários de saúde. Foi realizado um levantamento utilizando questionários, junto a 200 cirurgiões-dentistas em atividade, selecionados aleatoriamente a partir de listagens entidades de classe. O questionário incluía questões do tipo teste formuladas para avaliar a importância relativa dada à anamnese e também a conduta do profissional em relação à esta, incluindo a forma de obtenção e freqüência de atualização. Os dados foram tabulados na forma de variáveis categóricas e analisados por meio de análise de correspondência, uma técnica não-paramétrica exploratória, para avaliar o relacionamento entre estas variáveis. Os resultados indicaram um forte relacionamento entre as variáveis consideradas adequadas em relação à anamnese (questionário por escrito, abrangente e assinado pelo paciente). Com relação à conduta dos profissionais na primeira consulta, o procedimento menos realizado foi o exame periodontal (28% dos profissionais), seguido do orçamento (31%) e do exame da mucosa bucal (32%). O exame dental foi realizado com mais freqüência do que a própria anamnese (49% versus 39%, respectivamente). Apenas metade dos profissionais atualizam o questionário de saúde e houve maior preocupação com alterações sistêmicas entre os profissionais formados mais recentemente.
Os resultados sugerem uma abordagem pouco sistemática e direcionada primariamente ao diagnóstico das condições dentais, devido à pouca valorização da anamnese pelos cirurgiões-dentistas.
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Avaliação microbiológica em pacientes fumantes tratados com hiclato de doxiciclina a 10%
LECIO, G.*, MACHION, L., ANDIA, D. C., KLEIN, M. I., GONÇALVES, R. B., CASATI, M. Z., NOCITI JÚNIOR, F. H., SALLUM, E. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: gilecio@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar microbiologicamente o efeito do tratamento adjunto com doxiciclina local em pacientes fumantes. Foram selecionados 16 pacientes fumantes, com um mínimo de 4 bolsas  5 mm e sangramento à sondagem em dentes anteriores. Os pacientes foram selecionados para receber tratamento de raspagem (RAR) ou raspagem com aplicação local de doxiciclina (RAR-D). As coletas de placa subgengival de bolsas moderadas (5-6 mm) e profundas ( 7 mm) foram feitas nos períodos inicial e 3 meses. Análise de PCR foi utilizada para verificar presença de Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg) e Bacteroides forsythus (Bf). Aos 3 meses, a média de redução em profundidade de sondagem (PS) foi maior para RAR-D (2,02 0,79 mm) do que para RAR (1,62 0,45 mm) (p = 0,049); o ganho em nível de inserção clínica (NIC) foi de 1,36 0,64 mm e 1,14 0,65 mm, respectivamente (p = 0,2). Em bolsas profundas ( 7 mm), RAR-D apresentou maior redução em PS (3,32 x 2,49 mm, p = 0,006) e em NIC (2,02 x 1,16, p < 0,0001). A análise microbiológica demonstrou uma redução significativa na proporção de Bf e Pg no grupo RAR-D em bolsas moderadas e profundas (p < 0,05). Já no grupo RAR, houve redução somente para Pg, em bolsas moderadas (p < 0,05). Quanto à proporção de sítios livre de Bf ao 3 meses, RAR-D apresentou 53% e RAR apenas 9% (p = 0,02). Para Pg, esta proporção foi de 82% para RAR-D e 40% para RAR (p = 0,04).
Conclui-se que o uso da doxiciclina local é capaz de promover a eliminação de B. forsythus e P. gingivalis, além de proporcionar melhora nos parâmetros clínicos.
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Levantamento de saúde bucal em gestantes de São Luís - MA
LIMA, L. L.*, RODRIGUES, M. C. A., ALMEIDA, L. S. B., LOPES, F. F.
Prótese/Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lianaboucas@yahoo.com.br
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a condição dentária e periodontal de pacientes gestantes. O estudo incluiu uma amostra de 60 pacientes do Hospital Materno Infantil (HUUFMA), sendo 45 gestantes (G1, G2, G3) e 15 não-gestantes (GC). Todas foram submetidas a um exame dentário, segundo normas da OMS (1997), e exame periodontal com obtenção do IG (Löe & Silness, 1963), IP (Silness & Löe, 1964) e PSR (1992). Foram empregados os testes de Kruskal-Wallis e ANOVA: um critério, em nível de significância de 5%, para analisar os resultados coletados. Os resultados mostram para ambos os grupos que as condições dentárias mais comuns foram dente hígido e dente cariado.Verificou-se que a média aritmética e desvio padrão de cada grupo amostral examinado foram: G1- IG = 1,50  0,41 e IP = 1,10  0,34; G2- IG = 1,51  0,49 e IP = 1,05  0,45; G3- IG = 1,65  0,43 e IP = 1,29  0,67; GC- IG = 1,09  0,40 e IP = 0,89  0,44. Não houve associação significante entre os escores obtidos e o trimestre da gestação, para ambos os índices periodontais empregados, assim como para o grupo de pacientes não-gestantes (p > 0,05, ANOVA: um critério). Quanto ao PSR, observou-se que o código 4 foi mais prevalente entre os sextantes das pacientes do 3º trimestre de gestação (14,44%), aceitando-se a hipótese que os escores obtidos dependem do trimestre da gestação (p < 0,01, teste de Kruskal-Wallis).
Conclui-se que a condição dente cariado foi muito comum entre as gestantes e apesar de não haver associação entre os escores obtidos do IG e IP e o trimestre de gestação, as pacientes gestantes apresentaram as piores condições periodontais de acordo com o PSR.
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Análise da largura das aberturas das furcas de molares e sua relação com as curetas periodontais
BERWIG, A. C.*, SILVEIRA, J. A., PILATTI, G. L., SANTOS, F. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: anabroca@bol.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o diâmetro das aberturas das furcas de molares e se os instrumentos periodontais são adequados a estas dimensões. Foram utilizados 60 dentes extraídos (molares superiores e inferiores), os quais foram identificados, lavados, armazenados em formol 10% e fotografados com câmera digital. As imagens foram analisadas através de um programa de computador, sendo obtidas as distâncias inter-radiculares em três pontos em relação ao teto da furca: A - 1 mm, B - 3 mm e C - 5 mm. As medidas das curetas periodontais (Gracey 5-6) foram tomadas de 15 instrumentos de 5 diferentes marcas (30 lâminas), utilizando um paquímetro digital. Todas as medidas foram realizadas por único examinador cego, treinado e calibrado. Os resultados mostraram diferenças significativas entre os pontos de medidas: A (1,59  0,52 mm), B (2,68  1,03 mm) e C (3,59  1,63), sendo p < 0,0001 (ANOVA). Em relação ao diâmetro das lâminas das curetas a média obtida foi de 0,72  0,13 mm.
Conclui-se a partir dos resultados, que nos pontos estabelecidos para as medidas das aberturas das furcas, os instrumentos pesquisados apresentaram as lâminas com dimensão adequadas para a instrumentação periodontal, no entanto, furcas com diâmetro estreito devem ser consideradas no plano de tratamento.
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Efeitos clínicos da terapia periodontal básica associada ao metronidazol e à profilaxia profissional periódica
D’AVILA, G. B.*, FERES, M., CARVALHO, L. H., LEÃO, A. T., SOCRANSNKY, S. S., HAFFAJJE, A. D. 
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. E-mail: gustavobdavila@yahoo.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos clínicos da raspagem e alisamento radicular (RAR) somente ou associada ao metronidazol (M) de uso sistêmico (400 mg, 3 vezes/dia, por 10 dias) e/ou à profilaxia profissional semanal por 3 meses (PPS) em indivíduos com periodontite crônica. 44 indivíduos (45  6 anos) foram divididos em 4 grupos terapêuticos, sendo um grupo controle (C) que recebeu RAR e placebo, e três grupos testes que receberam RAR e M (T1), RAR,  PPS e placebo (T2) e RAR, M e  PPS (T3). A presença de placa, sangramento à sondagem (SS) e supuração, assim como profundidade de bolsa (PB) e nível de inserção (NI) foram medidos em 6 sítios por dente, no início do estudo e 90 dias após a terapia. Diferenças significativas dentro e entre os grupos foram determinadas utilizando-se os testes Wilcoxon e Kruskal-Wallis, respectivamente. Todas os tratamentos levaram a uma melhora nos parâmetros clínicos após 3 meses. Os 3 grupos teste mostraram uma superioridade clínica em relação ao grupo C nas bolsas inicialmente intermediárias (4-6 mm). Os indivíduos dos grupos T1 e T3 mostraram uma melhora clínica superior nas bolsas inicialmente profundas (> 6 mm) para os parâmetros de PB, NI e SS. A redução na média do NI foi significativamente maior nesses 2 grupos (T1 = 3,1 mm; T3 = 3,7 mm) quando comparada com os grupos T2 (2,1 mm) e C (2,4 mm).
A associação de terapias à RAR levou a um efeito clínico benéfico, principalmente nos indivíduos que receberam a combinação das 3 formas de tratamento.
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Condições periodontais de dentes com migração dentária patológica
COSTA, M. R.*, SILVERIO, K. G., CIRELLI, J. A., ROSSA JUNIOR, C.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: mrc23@bol.com.br
O objetivo desde estudo foi avaliar as condições clínicas periodontais de dentes anteriores com migração patológica em pacientes com periodontite crônica generalizada. Foram selecionados trinta e dois pacientes, de ambos os sexos, com média de idade de 46 anos ( 11,59), com perda clínica de inserção em dentes anteriores e presença de algum tipo de migração patológica a saber: vestibularização, diastema, inclinação proximal, giroversão ou extrusão. Os principais parâmetros avaliados foram o nível clínico de inserção e o percentual de perda óssea radiográfica. Os resultados mostraram, em média, uma perda de inserção de 5,5 mm ( 2,2 mm) e uma perda óssea de 41,9% ( 15,4%) do comprimento radicular, em 115 dentes selecionados. Os tipos mais freqüentes de migração foram: vestibularização (34,8%), presença de diastemas (27%) e inclinação proximal (20%). A extrusão foi a menos freqüente (4,3%). Maiores percentuais de perda óssea e de inserção periodontal foram registrados nos dentes com extrusão (59,4% e 7 mm) e com vestibularização (45,17% e 6,1 mm). Estes valores de perda óssea foram superiores aos observados nos dentes com giroversão ou inclinação proximal (p < 0,05 - Kruskal-Wallis). A perda clínica de inserção não apresentou diferenças significativas entre os diferentes tipos de migração (p = 0,11).
Concluiu-se que a vestibularização dentária é crítica em pacientes com periodontite crônica, pois corresponde à migração patológica mais freqüente e geralmente está associada a dentes com percentuais altos de perda óssea radiográfica.
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Atividade antimicrobiana in vitro de agentes tópicos coadjuvantes à terapia periodontal
FERREIRA, R.*, VIANNA, M. E., GOMES, B. P. F. A., SALLUM, E. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: reginaldo@aguianet.com.br
Agentes antimicrobianos tópicos têm surgido como coadjuvantes na terapia periodontal não-cirúrgica. O objetivo deste estudo é investigar in vitro a atividade antimicrobiana das soluções de PVP-I e clorexidina gel (veículo hidroxietilcelulose) frente a alguns microrganismos isolados da cavidade oral, possíveis de serem encontrados nas bolsas periodontais. A atividade antimicrobiana foi determinada pelo método da difusão do ágar. Cilindros de aço inox foram colocados sobre meio de cultura ágar contendo microrganismos e dentro destes foram inoculadas as soluções irrigadoras. Após o período de incubação, as zonas da inibição do crescimento ao redor do cilindro de aço inox foram medidas e os resultados analisados estatisticamente (teste Kruskal-Wallis). A atividade antimicrobiana in vitro das soluções irrigadoras em ordem decrescente foi: clorexidina gel 2%, PVP-I 10%, PVP-I 5% e PVP-I 2,5%, assim como a suscetibilidade microbiana: P. gingivalis, S. aureus, S. sanguis, S. mutans, S. sobrinus, C. albicans, A. naeslundii. A clorexidina gel 2% mostrou médias dos halos de inibição significativamente maiores (9,35  mm) comparadas às soluções de PVP-I 2,5% (0,72  mm), 5,0% (2,18  mm) e 10% (4,16  mm) (p < 0,05). 
A clorexidina gel foi o irrigante que apresentou maior atividade antimicrobiana. Entretanto, a atividade antimicrobiana das soluções testadas está relacionada ao tipo de soluções irrigadoras, da concentração da droga e da suscetibilidade microbiana. (Apoio: FAPESP - 00/13609-7, CNPq - 520277/996 e CAPES.)
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Variação da IgA salivar em pacientes diabéticos e não-diabéticos com diferentes necessidades de tratamento periodontal
ALMEIDA, L. S. B.*, PEREIRA, A. L. A., GUERRA, R. N. M., ALVES, C. M. C., LOPES, F. F., VASCONCELOS, A. F., LIMA, L. L.
Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lucianasbalmeida@bol.com.br
Objetivou-se analisar diferenças quanto ao desenvolvimento de doença periodontal em 42 diabéticos e 42 não-diabéticos (grupo controle), relacionando-se as necessidades de tratamento periodontal aos resultados dos títulos salivares de anticorpos IgA, utilizando-se, para tanto, o PSR e o teste ELISA (D.O. a 405  nm), respectivamente. Houve maior ocorrência dos códigos 4 e X em diabéticos, quando comparados a não-diabéticos. O grupo controle apresentou mais sextantes com códigos 0 e 1 do que o grupo de diabéticos. O padrão de normalidade para titulação de anticorpos IgA encontrado para a amostra foi determinado a partir dos valores encontrados para o grupo controle. Foram consideradas como faixa de normalidade as leituras entre 0,400 a 0,600 nm. Entre os pacientes não-diabéticos, 25 (59,5%) estavam nessa faixa, 11 pacientes (26,2%) apresentaram valores superiores a 0,600 nm e somente 5 pacientes (11,9%) apresentaram valores inferiores a 0,400  nm. Entre os diabéticos, 22 pacientes (53,6%) apresentaram títulos de IgA salivar inferiores a 0,400 nm; 15 pacientes (36,6%) estavam na faixa de normalidade; e 4 pacientes (9,8%) apresentaram valores superiores a 0,600 nm, demonstrando uma maior variabilidade quanto à titulação de IgA do que a encontrada em não-diabéticos.
Os resultados indicaram, considerando a amostra pesquisada, uma maior severidade da doença periodontal e uma menor quantidade de IgA na saliva de diabéticos, em comparação a pacientes do grupo controle, embora não tenha sido possível detectar correlação entre os dois parâmetros analisados, independentemente do grupo.
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Aplicação do PSR em crianças de 8 anos para a determinação da prevalência de doença periodontal
GOMES, D. A. S.*, BATISTA, M. C. V.
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS. E-mail: deborabts@hotmail.com
É sabido que a criança é susceptível às gengivites e que o diagnóstico precoce é necessário para que medidas de prevenção possam ser adotadas. O conhecimento da prevalência da doença é essencial para avaliarmos a eficácia destas medidas. Este estudo teve o objetivo de estimar a prevalência e severidade da doença periodontal em crianças de 8 anos, bem como estimar suas necessidades de tratamento. Foram selecionadas aleatoriamente 40 crianças, em uma escola municipal de Barretos/SP, de ambos os sexos, sem distinção de raça ou cor. O exame foi feito na própria escola com iluminação natural, criança deitada, ficha específica e um único examinador. O índice utilizado foi o PSR cujas variáveis mensuradas são sangramento à sondagem, presença de fatores retentivos de placa e profundidade de bolsas periodontais, sendo a pior condição anotada. Foram analisados 240 sextantes, sendo que destes 87 eram saudáveis; 94 sextantes apresentaram sangramento à sondagem; 56 tinham fatores retentivos de placa e 3 apresentaram bolsas rasa. Não verificamos nenhum tipo de anormalidade periodontal na população estudada. As necessidades de tratamento referem-se principalmente a instrução de higiene bucal e raspagem simples.
Concluímos que 60% população estudada tem o sangramento à sondagem como sua pior condição, sendo suas necessidades de tratamento de competência do clínico geral. Portanto a concientização dos órgãos administrativos, bem como dos cirurgiões-dentistas se faz necessária para que a prevenção das doenças periodontais em crianças seja inserida em programas integrais de saúde.
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Nível de IgG sérica contra antígenos de P. gingivalis ATCC 33277 em pacientes com periodontite crônica
PEIXOTO, I. T. A.*, FRANCA, M., VILAS-BOAS, M. O., TUNES, U., PAULE, B., MACEDO, E., COSTA, L. M., FREIRE, S. M.
Periodontia - . E-mail: iza.peixoto@bol.com.br
A proposta deste estudo de IgG contra P. gingivalis em amostras de soro de pacientes foi determinar níveis séricos com periodontite crônica (PC). Foi padronizado um ELISA indireto, usando um extrato sonicado de P. gingivalis ATCC 33277 (PG) para avaliar a reatividade de IgG em amostras de soro de 26 pacientes com periodontite crônica (PC), 9 pacientes com gengivite (GC) e 20 pacientes com saúde periodontal (SP) atendidos nos ambulatóirios de periodontia da ABO - BA e FDC - Salvador. Foram excluídos da amostra pacientes portadores de doenças sistêmicas, com uso de antibióticos e antiinflamatórios, gestantes e fumantes. O “cut-off” do ELISA foi determinado em 0,186, definindo uma sensibilidade de 65,4% e especificidade de 86,2%, valor preditivo positivo de 81,0%, valor pretidivo negativo de 73,5% e eficiência de 76,4%. Os resultados mostraram diferença no ELISA (Kruskal-Wallis, p < 0,001) e no pós-teste a reatividade de amostra de pacientes com PC foi maior que os com GC (Dunnet T3, p = 0,010) e com SP (Dunnet t3, p = 0,001), não havendo diferença significativa entre a reatividade de GC e SP (Dunnet T3). 
Os dados sugerem que os níveis elevados de IgG séricos em pacientes com periodontite crônica podem ser um reflexo do aumento da colonização dos nichos subgengivais pela espécie P. gingivalis. (Apoio: CAPES/UFBA/Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.)
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Avaliação histomorfométrica do reparo de cavidade cirúrgica em tíbia de rato selada com membranas reabsorvíveis
BERNARDES, M. J.*, RIBEIRO, L. L. G., MELO, L. G. N., BOSCO, A. F., NAGATA, M. J. H.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: mar.bernardes@bol.com.br
Este trabalho avaliou, por meio de análise histológica e histométrica, o reparo de cavidade cirúrgica preparada em tíbia de rato, selada com dois tipos de membranas reabsorvíveis: matriz dérmica acelular ou sulfato de cálcio. Utilizou-se 48 animais, divididos em 3 grupos: I (controle), II (matriz) e III (sulfato). Os períodos avaliados foram 10 e 30 dias. Os resultados da histometria foram submetidos à análise estatística. A média de neoformação óssea, aos 10 dias, foi de 39,65  5,62 no grupo I, 38,12  5,53 no II e 16,32  16,86 no III, sendo, aos 30 dias, de 63,34  5,22 no grupo I, 58,95  7,05 no II e 50,29  8,06 no III. No período final, todos os grupos tinham a cortical óssea reparada, contudo os grupos I e II apresentaram taxas de neoformação óssea significativamente superiores à do grupo III, sem diferirem estatisticamente entre si. Aos 30 dias, a matriz dérmica acelular mostrava sinais de reabsorção parcial e o sulfato de cálcio havia sido quase que totalmente reabsorvido, com restos do material incorporado por tecido ósseo neoformado.
Concluiu-se que ambas as membranas foram biocompatíveis e capazes de isolar a cavidade cirúrgica, comprovando suas capacidades de serem empregadas em regeneração óssea.

