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Estudo epidemiológico dos traumatismos bucomaxilofaciais na cidade de Maringá - PR entre os anos de 1997 e 2002
BARBOSA, C. E. B.*, PAVAN, A. J., IWAKI FILHO, L., CAMARINI, E. T.
DOD - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. E-mail: cadubucomaxilo@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência das diversas modalidades de traumatismos bucomaxilofaciais, correlacionando o gênero, a faixa etária e a localização das lesões dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico na cidade de Maringá - PR no período de janeiro de 1997 à dezembro de 2002. A abordagem indutiva com procedimentos estatísticos e descritivos foi a metodologia empregada, sendo a técnica de pesquisa a documental indireta com a utilização dos prontuários dos pacientes atendidos no referido período. Como amostra foram utilizados 1.526 pacientes. Os resultados demonstraram que 67,1% das fraturas ocorreram em pacientes do gênero masculino. As faixas etárias mais freqüentes foram dos 21 aos 30 anos com 28,1%, dos 11 aos 20 anos com 26,3% e dos 31 aos 40 anos com 19%, sendo que os traumatismos mais comuns foram as fraturas dos ossos nasais com 315 casos, as fraturas do complexo zigomático-orbital com 305 casos e as fraturas mandibulares com 234 casos.
Conclui-se com base nos dados apresentados que a prevalência dos traumatismos da região bucomaxilofacial foi maior no gênero masculino, na 3ª década de vida, sendo que o nariz, o complexo zigomático-orbital e a mandíbula, foram as áreas mais comumente afetadas pela sua própria posição anatômica na face. Em vista dos resultados, observa-se a importância do serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial no restabelecimento da saúde desses pacientes, bem como a necessidade de medidas educativas visando a prevenção destes traumatismos.
PO002
Conhecimento dos procedimentos emergenciais em traumas dentais: avaliação de uma amostra de professores de São Paulo
MENDES, A. B.*, CRIVELLO JUNIOR, O.
CPTMF - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: abmendes@usp.br
Os traumatismos que envolvem o complexo alvéolo-dentário quando não tratados adequadamente podem ter um prognóstico incerto. A literatura indica a escola como um ambiente de alta freqüência nestes tipos de acidentes. Através da aplicação de um questionário, verificamos o nível do conhecimento de 59 professores de 1ª a 8ª séries de escolas na região do Butantã, São Paulo - SP. Investigamos sobre a participação em curso de primeiros-socorros que abordasse o tema; conhecimento sobre cronologia dental; período ideal, pós-trauma, de procura por atendimento profissional; líquido ideal para lavagem do dente traumatizado; líquido e modo ideal para acondicionamento e transporte até o profissional. Os resultados mostraram que 90% dos professores nunca tiveram treinamento; que 29% demonstraram conhecimento inadequado sobre a idade de troca dental; e que a procura ideal para atendimento profissional é imediata para 76% dos professores consultados. Quanto aos cuidados com o dente ou fragmento traumatizado, 20% afirmaram que utilizariam líquidos, por nós considerados impróprios para a lavagem; 51% utilizariam líquidos inadequados para o acondicionamento ou não usariam líquidos; e 78% acondicionariam de modo impróprio.
Constatamos que os professores da amostra possuem pouco conhecimento sobre o tema. Este fato associado à falta de treinamento pode torná-los incapazes para solucionar adequadamente eventuais acidentes que envolvam escolares em traumas dentoalveolares. Porém, existe a preocupação pela busca de atendimento profissional imediato pela maioria dos professores. (Apoio: CAPES.)
PO003
Fraturas mandibulares – análise retrospectiva de 91 pacientes
MARTINI, M. Z.*, OLIVEIRA NETO, H. G., TAKAHASHI, A., CURCIO, R., CARVALHO JÚNIOR, J. P., SHINOHARA, É. H.
Cirurgia Bucomaxilofacial - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI. E-mail: martinifopunicamp@yahoo.com
Fraturas mandibulares são comuns e seu tratamento é executado na rotina de serviços de Cirurgia Bucomaxilofacial. Apesar de ser um osso forte e denso, a mandíbula é projetada no terço inferior da face, favorecendo o trauma e conseqüente fratura. Este trabalho objetiva revisar os casos de fraturas mandibulares atendidos no Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Conjunto Hospitalar do Mandaqui - SUS - São Paulo, hospital de referência terciária para trauma na região norte da cidade de São Paulo. No período de janeiro à dezembro de 2001, 91 pacientes com total de 150 fraturas mandibulares foram atendidos. Pacientes politraumatizados inicialmente foram atendidos pela equipe de trauma e após liberação, procedeu-se atendimento bucomaxilofacial. Dados da admissão, diagnóstico, tratamento realizado, complicações e seguimento dos pacientes foram coletados em ficha padronizada. Os acidentes motociclísticos foram a maior causa de fraturas mandibulares, seguido de agressão e queda de altura. As três regiões anatômicas de maior incidência de fraturas foram: corpo, sínfise e processo condilar. 35% dos pacientes foram tratados com métodos fechados, 60% submetidos à redução aberta e fixação interna e 5% não foram tratados. Em relação às complicações pós-operatórias, notou-se que a média do tempo de internação dos que apresentaram complicações foi 1,92 vezes maior em relação aos sem complicações. 
As complicações estão associadas ao maior período de internação, não foi observado associação entre método de tratamento e infecção. Pacientes politraumatizados apresentaram maior morbidade quanto às complicações.
PO004
Perfil ortodôntico de uma população de baixo padrão socioeconômico
GENN, F.*, SENNA, M. A. A., BARCELOS, R., MAIA, L. C., MAIA, M. R., MORAIS, A. P.
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: brasilplenitude@aol.com.br
O objetivo dessa pesquisa foi traçar um perfil ortodôntico das crianças de uma comunidade desfavorecida socioeconomicamente, do município de Niterói/RJ. Foram avaliadas 93 crianças com até 13 anos (55,9% do sexo feminino e 44,1% do sexo masculino) que não possuíam queixa estética ou funcional de sua oclusão. Os dados obtidos foram inseridos no programa Epi Info 6.04d e analisados (teste do 2). Nessa população, 59,1% possuíam algum tipo de hábito bucal deletério, notadamente as meninas (p = 0,03), sendo a onicofagia o hábito mais prevalente (87,3%), seguido pela sucção não nutritiva (12,8%). Dos problemas verticais, a sobremordida acentuada foi encontrada em 20,4% dos casos e a mordida aberta anterior foi a mais prevalente (24,7%). Essa última, estava fortemente relacionada ao tipo de hábito, em especial à sucção não nutritiva (p = 0,01). A prevalência de mordida cruzada posterior foi de 21,5% (14% anterior e 7,5% posterior) também estando positivamente relacionada a onicofagia (p = 0,01) e acometendo crianças mais velhas (> 8 anos) mais freqüentemente (p = 0,04). Das relações ântero-posteriores, a sobressaliência foi considerada satisfatória em 60,2% das crianças e a relação de Clases I de Angle foi a mais preavelnet (50,5%), seuigad da clases III (22,6%) e da clases II (16,1%).
Assim, podemos concluir que os problemas ortodônticos são significativamente prevalentes na população estudada, apesar dessa necessidade não ser sentida pela mesma, e que esses problemas podem estar relacionados a presença maciça de hábitos bucais deletérios.
PO005
Prevalência de má-oclusão em escolares, de 6 a 15 anos de idade, do município de Pinheiro Preto - SC, 2002.
CROSATO, E. M.*, SALIBA, O., BIAZEVIC, M. G. H., SALIBA, N. A., CROSATO, E.
CCBS - UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA. E-mail: michelcrosato@hotmail.com
O objetivo desse estudo foi verificar a prevalência de má-oclusão em escolares (6 a 15 anos de idade), do município de Pinheiro Preto, SC. Trata-se de estudo transversal de prevalência. A amostra foi constituída por todos os escolares (n = 513), de ambos os sexos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, RS. O levantamento foi realizado em setembro de 2002. A metodologia utilizada foi a da OMS segundo a 3ª edição. Os escolares foram examinados por 3 cirurgiões-dentistas devidamente calibrados, após obtenção do kappa apropriado (> 0,08). Os dados foram trabalhados no pacote estatístico Epi Info 6, sob os testes de Kruskal-Wallis, Mann-Withney e associação múltipla de Dunn. O nível de significância adotado foi de 5%. 13,26% dos escolares não apresentaram problemas de má-oclusão, 51,66% apresentaram más-oclusões muito leves ou leves, e 35,09% tinham más-oclusões de moderadas a severas. Sua prevalência foi mais alta nas idades de 7 e 8 anos em relação aos 14 anos (p = 0,001); para as outras idades, não foram observadas diferenças. Verificou-se o mesmo padrão de distribuição da má-oclusão para ambos os sexos (p = 0,988). Não foram constatadas diferenças entre os estratos sociais (p = 0,220).
Concluiu-se que a prevalência da má-oclusão foi alta, embora a severidade tenha sido baixa (má-oclusão muito leve e leve). Os escolares com 7 e 8 anos foram as idades mais acometidas pela má-oclusão. Não foram verificadas diferenças da prevalência da má-oclusão em relação ao sexo e condição socioeconômica.
PO006
Relação entre aumento da oferta de dentifrício fluoretado no mercado brasileiro e fluorose dental
JORDÃO, M. R. A.*, SOUSA, M. L. R., WADA, R. S., CURY, J. A.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: mraj@terra.com.br
A redução mundial da prevalência de cárie, concomitante com o aumento de prevalência da fluorose dental, têm sido relacionada com o uso de fluoretos. Como dentifrício fluoretado tem sido apontado como um dos fatores de risco, avaliou-se neste trabalho a influência do mesmo na ocorrência da fluorose, em municípios do estado de São Paulo abastecidos (H2OF) ou não (H2OSF) por água fluoretada. A pesquisa foi delineada considerando que até setembro de 1988 somente 25% dos dentifrícios do mercado brasileiro eram fluoretados, aumentando para 90-100% a partir dos anos 90. Assim, o índice de fluorose dental dos incisivos superiores de 1.014 escolares foi determinado, dos quais 725 (11 e 12 anos de idade) tiveram a formação destes dentes expostos ao aumento da oferta de dentifrício fluoretado (EDF) e 289 (idades de 15-16 anos) não expostos (NEDF). A fluorose dental foi determinada pelo índice de Dean por um examinador (concordância intra acima de 93%), de maneira cega. Os dados foram analisados pelo teste qui-quadrado e odds ratio a 5%. Não houve maior risco de fluorose nos escolares EDF + H2OF comparados com NEDF + H2OF, com odds ratio de 0,72 (0,41 < OR < 1,26), nem dos EDF  + H2OSF em relação aos NEDF + H2OSF com odds ratio de 0,61 (0,26 < OD < 1,44). Houve 28% mais chance de fluorose dental nos EDF + H2OF em comparação com os EDF  + H2OSF (p < 0,0001) e 33% mais chance de fluorose dos NEDF + H2OF frente aos NEDF + H2OSF (p = 0,0026).
O flúor de dentifrício não pode ser identificado como fator de risco por um possível aumento da fluorose dental nos escolares das cidades analisadas.
PO007
Risco de cárie e sua relação com defeitos de esmalte na região de Campinas
HOFFMANN, R. H. S.*, CYPRIANO, S., SOUSA, M. L. R., WADA, R. S., GOMES, V. E., SILVA, D. D., RIHS, L. B., GUSHI, L. L.
Odontologia Preventiva e Saude Pública - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: hoffmannrhs@hotmail.com
Os defeitos de esmalte têm sido relacionados com uma maior ocorrência de lesões de cáries. Poucos estudos são encontrados à respeito desta condição, assim o objetivo deste foi avaliar a prevalência destes defeitos na região de Campinas bem como associar sua presença com o risco de cárie. A amostra foi de 1.091 escolares de 12 anos de idade, provenientes de 106 espaços escolares, de 14 municípios da região de Campinas, examinados durante o período de 2000/2001. Considerou-se como prevalência de defeitos em esmalte (DE) quando o adolescente apresentava opacidades demarcadas (OD) e/ou hipoplasia (HIP) em 1 ou mais dentes e a presença de fluorose quando a criança apresentava opacidades difusas (FLU). Considerou-se risco de cárie quando o adolescente apresentou o índice CPO > 0. Na análise estatística utilizou-se o teste do qui-quadrado e odds ratio, com nível de significância de 5%. A prevalência do DE foi de 12,0%, sendo 9,0% de OD e 3,0% de HIP. A FLU foi de 6,2%. O DE se relacionou com o risco de cárie (p = 0,0066), com 1,85 vezes mais chance do adolescente ter cáries (1,16 < OR < 2,98), a OD não se relacionou com o risco de cárie (p = 0,0851), entretanto a HIP se relacionou (p = 0,0225), com 3,20 vezes mais chances de o adolescente ter cárie (1,06 < OR < 10,81). A presença de FLU não apresentou relação estatisticamente significativa com o risco de cárie (p = 0,0568), sendo o intervalo de risco de 0,43 < OR < 1,04.
Os dados apontam para a importância em discriminar os tipos de defeitos salientando que a presença de hipoplasia indicou um maior risco do adolescente vir a ter cáries.
PO008
Prevalência e severidade de fluorose em escolares, de 6 a 15 anos de idade, do município de Pinheiro Preto - SC, 2002
BIAZEVIC, M. G. H.*, MICHEL-CROSATO, E., SALIBA, O., CASTELLANOS-FERNANDEZ, R. A.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA. E-mail: gbiazevic@hotmail.com
O objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência e severidade da fluorose em escolares (6 a 15 anos de idade), do município de Pinheiro Preto, SC. Trata-se de estudo transversal de prevalência. A amostra foi constituída por todos os escolares (n = 513), ambos os sexos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, RS, tendo sido executado durante o segundo semestre de 2002. Foi utilizada a metodologia da 4ª edição da OMS. Os escolares foram examinados por cirurgiões-dentistas devidamente calibrados, após obtenção do kappa adequado (> 0,08). Os dados foram trabalhados no pacote estatístico Epi Info 6, sob os testes de Kruskal-Wallis e Mann-Withney. O nível de significância adotado foi de 5%. Do total dos escolares, 70,57% apresentaram-se livres de fluorose, 11,11% apresentaram fluorose questionável, 14,23%, fluorose muito leve e o restante apresentou graus mais severos da doença. Não foi verificada diferença da prevalência de fluorose em relação à idade do escolar (p = 0,233). O mesmo se verificou para o sexo (p = 0,779) e para condição socio econômica (p = 0,784).
Concluiu-se que a prevalência de fluorose está acima dos padrões para localidades com teor ideal de flúor. A fluorose questionável e muito leve foram as mais freqüentes. Não foram encontradas diferenças entre a prevalência de fluorose e sexo, prevalência de fluorose e condição socioeconômica, prevalência de fluorose e idade.
PO009
Importância da fluoretação das águas de abastecimento público em municípios de pequeno porte do estado de São Paulo
MEIRELLES, M. P. M. R.*, SOUSA, M. L., WADA, R. S., HOFFMANN, R. H. S., CYPRIANO, S., FERNANDES, J. L. M.
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: mprando@zipmail.com.br
Entre grande parte dos municípios brasileiros que não apresentam fluoretação de suas águas de abastecimento público estão entre aqueles de pequeno porte até 10.000 habitantes. Assim o objetivo deste trabalho foi comparar a saúde bucal de escolares de municípios de pequeno porte que têm água fluoretada com municípios que não contam com este recurso. A amostra foi de 1.566 escolares de 5 a 12 anos de idade, sendo que 676 de municípios com água fluoretada (Águas de São Pedro e Mombuca) e 890 de municípios sem água fluoretada (Ipeúna e Corumbataí), que foram examinados por 11 dentistas (concordância intra acima de 98% e inter acima de 97%). Os índices ceod e CPOD foram avaliados para experiência de cárie segundo os critérios da OMS (1997). A análise estatística foi realizada através dos testes de qui-quadrado e de Mann-Whitney com 5% de significância. O índice CPOD foi de 1,65 (dp = 2,11) nos escolares dos municípios com água fluoretada, sendo 1,94 (dp = 2,50) para os sem água fluoretada, e o ceod de 2,21 (dp = 2,76) e 2,64 (dp = 3,07), respectivamente. Houve 71% mais chance dos escolares de municípios com água fluoretada serem livres de cárie (0,54 < OR < 0,93). Na dentição permanente o índice CPOD apresentou-se mais elevado demonstrando maior experiência de cárie nos escolares de municípios sem água fluoretada (p = 0,012), e na dentição decídua o índice ceod também apresentou-se mais elevado nos escolares desses mesmos municípios (p = 0,004).
Os resultados deste estudo confirmam a importância da fluoretação das águas inclusive em municípios de pequeno porte.
PO010
Cárie dentária segundo o nível socioeconômico em crianças de Itapetininga - SP
RIHS, L. B.*, GUSHI, L. L., SOUSA, M. L. R., WADA, R., HOFFMANN, R. H. S., CYPRIANO, S., GOMES, V. E., SILVA, D. D.
Odontologia Social e Prevetiva - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lilianberta@yahoo.com.br
Além dos fatores etiológicos e determinantes para o desenvolvimento de lesões de cárie, existem outros fatores, como o nível socioeconômico, que influenciam a ocorrência e progressão da doença. Assim, buscou-se determinar a relação entre nível socioeconômico e cárie dentária, através de sua prevalência e severidade, além das necessidades de tratamento em crianças de 7 a 12 anos de idade. Examinaram-se 546 crianças, de escolas públicas e privadas do município de Itapetininga, SP, em 1998, selecionadas mediante processo amostral aleatório sistemático e os exames seguiram os critérios da OMS (1997). Os índices utilizados foram: ceod, CPOD e índice de cuidados (“Care Index”). O nível socioeconômico foi determinado pela rede de ensino freqüentada. Utilizaram-se os testes qui-quadrado e Mann-Whitney, com nível de significância de 5%. Entre os escolares, houve maior percentual de livres de cárie na rede privada, 49,7%, frente aos 29,5% da rede pública (p < 0,05). Na rede pública, o CPOD e o ceod foram de 1,27 e 1,78, e na particular, foram de 0,72 e 1,17, respectivamente, ambos maiores na rede pública (p < 0,05). Os escolares de ensino público apresentaram maior percentual de procedimentos restauradores simples e de extração dentária do que os da rede privada (p < 0,05). O índice de cuidados foi maior nos escolares de rede particular, 91,8%, sendo, 53,4% na pública (p < 0,05).
Os escolares com nível socioeconômico mais elevado apresentaram melhores condições de saúde bucal no município de Itapetininga.
PO011
Estudo comparativo dos fatores de risco de cárie entre mãe e filho
COSTA, J. F.*, COSTA, E. L., ASSIS, D. A. A., PEREIRA, A. F. V.
Odontologia I - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. E-mail: bet.lima@terra.com.br
A presente pesquisa teve como objetivo estudar os fatores que podem levar ao aparecimento da doença cárie no binômio mãe-filho, realizado através da comparação dos índices de placa visível e de prevalência de cárie entre as amostras. Trinta e cinco pares de mãe-filho foram selecionados aleatoriamente, cujos filhos recebiam atendimento médico-pediátrico no ambulatório da Maternidade Maria do Amparo em São Luís - MA. A faixa etária das crianças variou entre 12 e 48 meses de idade. Analisou-se através de questionário o nível de conhecimento das mães sobre hábitos alimentares, dieta e a higiene bucal. Os índices de placa e de cárie dentária entre mãe e filho foram registrados pelo exame clínico convencional e os dados anotados em ficha clínica padronizada para as devidas análises e comparação. Observou-se uma correlação positiva entre saúde bucal nos pares mãe-filho com similaridade dos resultados no índice de cárie entre mãe e filho de 18,66% e 15,77% respectivamente. Os resultados mostraram mães com hábito de higiene bucal deficiente, dieta dos filhos extremamente cariogênica e falta de conhecimento com relação à transmissibilidade e as mães com sendo vetores principais de transmissão da cárie.
Concluiu-se que: a) falta conhecimento das mães com relação à transmissibilidade da cárie e como sendo principal vetor de infecção; b) existe uma relação direta entre o índice de cárie e de placa da mãe e filho.
PO012
Indicadores de saúde bucal em escolares de Porto Feliz, São Paulo, Brasil
GUSHI, L. L.*, RIHS, L. B., SOUSA, M. L. R., WADA, R. S., MEIRELLES, M. P. R., CYPRIANO, S., GOMES, V. E.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: litsue@hotmail.com
Os levantamentos epidemiológicos são importantes pois avaliam a distribuição das doenças e alguns índices se propõem a avaliar a saúde bucal. Assim, analisou-se a experiência de cárie, segundo o nível socioeconômico, em escolares no município de Porto Feliz, São Paulo, Brasil, utilizando-se também índices de saúde bucal. Examinaram-se 544 escolares, de 7 a 12 anos de idade, matriculados em escolas públicas e privadas, selecionados mediante processo amostral aleatório sistemático. Os exames foram realizados por cinco dentistas (concordância interexaminador de 98,2% para a coroa) e os índices utilizados para experiência de cárie foram: ceod, CPOD, segundo os critérios da OMS (1997) e os índices de saúde: índice de saúde dentária (ISD) e o índice de cuidados (“Care Index”). Foi aplicado o teste de qui-quadrado com significância de 5%. Observou-se que a média do índice ceod foi 1,63 (IC95%: 1,43 - 1,83) para a rede pública e 1,29 (1,12 -1,46) para rede privada (p = 0,169), já o CPOD foi de 1,40 (1,25 - 1,55) e 0,93 (0,80 - 1,06), respectivamente (p = 0,003). Em relação às crianças que possuíam boca hígida (ceod = 0 + CPOD = 0) verificou-se que houve maior percentual dessas crianças na rede privada (p = 0,004). Quanto aos índices de saúde, os valores do ISD foram: 0,73 para pública e 0,77 para privada e “Care Index”: 48,3% e 69,02%, respectivamente.
Portanto, no município de Porto Feliz, o nível socioeconômico diferenciou os grupos quanto à experiência de cárie e os índices de saúde bucal também apontaram para essa tendência, enfatizando-se a saúde e não apenas a doença.
PO013
Concentração de chumbo, defeitos de esmalte e cárie em dentes decíduos, Piracicaba - SP, Brasil
GOMES, V. E.*, SOUSA, M. L. R., SILVA, D. D., HOFFMANN, R. H. S., CYPRIANO, S., GUSHI, L. L., WADA, R. S., CURY, J. A.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: vivigomes_br@yahoo.com.br
O chumbo no esmalte tem sido identificado como fator de risco a cárie interferindo na amelogênese. Buscou-se verificar a relação da concentração de chumbo no esmalte de dentes decíduos com a presença de defeitos de esmalte, bem como com a cárie dental. A amostra foi de 329 pré-escolares de uma área industrial (n = 132) e outra não-industrial (n = 197) da cidade de Piracicaba - SP. A concentração de chumbo no esmalte foi verificada através de biópsia de esmalte. Para a prevalência de defeitos de esmalte utilizou-se o índice DDE (FDI, 1992) e para cárie o índice ceos (OMS, 1997). Foram utilizados estudos de correlação, teste de qui-quadrado e cálculo do risco relativo (RR) com significância de 5%. O kappa foi de 0,9 para cárie e a concordância de 90% para os defeitos. Houve maior proporção de crianças com cárie entre aquelas com maiores concentrações de chumbo nos decíduos na região não-industrializada (p = 0,02). Isto não foi observado na região industrializada (p = 0,89). Houve 40 vezes mais chance de ter cárie nas crianças da região não industrializada (1,10 < RR < 1,93) o que não foi verificado nas crianças da região industrial (0,60 < RR < 1,32). Não foi observada relação entre a presença de chumbo e os defeitos de esmalte em nenhuma região (p > 0,05).
Os dados encontrados não evidenciaram relação entre a concentração de chumbo e defeitos no esmalte em nenhuma das áreas, entretanto, houve relação entre chumbo e cárie na área não-industrial, ressaltando a necessidade de mais estudos relacionados à concentração de chumbo e esmalte de dentes decíduos. (Apoio: FAPESP - 99/12891-8 e 00/07353-6.)
PO014
Avaliação da cariogenicidade de alimentos industrializados consumidos por pré-escolares em São Luís - MA
COSTA, E. L.*, COSTA, J. F., MACATRÃO, M. C. P., PEREIRA, A. F. V.
Odontologia II - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. E-mail: bet.lima@terra.com.br
O presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial cariogênico de diferentes alimentos industrializados, pronto para o consumo infantil. Fizeram parte da pesquisa setenta crianças na faixa etária entre 3 e 6 anos de idade selecionadas aleatoriamente cadastradas no serviço médico-odontológico do Hospital Universitário Materno-Infantil. As mães responderam a um questionário que continha perguntas básicas sobre o tipo de alimentação consumida pelos seus filhos. As respostas foram categorizadas e os alimentos mais consumidos (refrigerante Jesus, típico da região; biscoito recheado Richester, iogurte Nestlé e salgadinhos Cheetos) foram selecionados e levados ao Laboratório de Química de Alimentos da UFMA, para análise do percentual de sacarose, (normas do Instituto Adolfo Lutz - 1985). Foram realizados exame para determinação dos açúcares redutores (100 mg); dos açúcares não-redutores (100 mg) e dos açúcares totais (100 mg). Em seguida foi realizado exame específico para medição do pH com auxílio da fita de medição de pH - Merck e seu efeito na placa. Para cada grupo de criança foi coletado 0,40 mg de placa das superfícies dentárias livres, antes de ingerir os alimentos selecionados e 0,40 mg 10 minutos depois de sua ingestão. Os resultados encontrados demonstraram que os alimentos testados possuem um elevado potencial cariogênico por apresentarem valores de pH baixo e uma significante quantidade de açúcar. 
Conclusões: 1. os alimentos testados apresentam significante quantidade de açúcar e pH baixo; 2. o tempo de dez minutos após o consumo dos alimentos foi suficiente para detectar-se a depressão do pH da placa; 3. os produtos analisados foram considerados prejudiciais para a saúde dos dentes e contra-indicados para o consumo entre as refeições.
PO015
Avaliação do conhecimento dos profissionais da área da Saúde em relação a acidentes com materiais pérfuro-cortantes
CARDOSO, P. N. F.*, RAGUZZONI, L. C., NETO, N., NEVES, C. P., MOURA, F. R. R.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: pnfc@zipmail.com.br
Considerando a importância da biossegurança dentro da área da Saúde, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os conhecimentos acerca dos acidentes com material pérfuro-cortante. Para a realização do trabalho foi confeccionado um questionário com 18 perguntas fechadas referente ao tema em questão, o qual foi entregue a 63 profissionais que trabalham com o curso de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil - ULBRA - Campus Cachoeira do Sul. O público-alvo foi composto de 49 professores do curso, 11 funcionários da equipe de enfermagem e 3 funcionários da limpeza. Foram devolvidos aos pesquisadores 52,38% dos 63 questionários distribuídos. Após a tabulação dos dados foram obtidos os seguintes resultados: 59,9% dos entrevistados já envolveram-se em algum acidente com material pérfuro-cortante; 33,3% comunicou o acidente à chefia imediata; 45,5% dos entrevistados costumam reencapar agulhas; 60,6% dos entrevistados não conhecem o protocolo do Ministério da Saúde referente a acidentes com material pérfuro-cortante; 39,3% nunca participou de algum treinamento sobre esse assunto; 51,5% não admitiu ter dúvidas em relação ao tema; 39,4% dos entrevistados utilizam local adequado para descartar o material pérfuro-cortante; e 87,9% não indicou o aumento da área exposta no acidente através de cortes ou injeções.
Frente aos resultados obtidos, conclui-se que há descaso dos entrevistados devido ao índice de retorno de questionários de 52,38%, e que há uma grande necessidade de esclarecimento do público-alvo sobre manejo com materiais pérfuro-cortantes.
PO016
Avaliação das condições sanitárias em consultórios odontológicos tipo l públicos e privados
PEREIRA, A. C., TEN, C., DARUGE, E., MENEGHIM, M. C., DUARTE, R. C. A.*
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rjdm@acessototal.com.br
O objetivo deste estudo é traçar um perfil sobre a realidade vinculada às condições sanitárias em consultórios odontológicos tipo I, instalados em algumas cidades do estado de São Paulo, através de verificação in loco e preenchimento de um questionário de 25 perguntas relacionados aos requisitos imprescindíveis e necessários do Roteiro Básico de Inspeção dos Estabelecimentos de Assistência Odontológica da Resolução SS 15/99 21 (1999), levando em consideração o local de instalação e influência do número de anos de formação acadêmica do cirurgião-dentista, responsável pelo estabelecimento. A amostra foi constituída por 250 consultórios, vinculados à área de Saúde, através de um sorteio de 5 cidades do estado de São Paulo. Verificou-se que somente 8,8% dos consultórios seguiram todas as normas referentes às condições sanitárias e 18,8% seguiram as normas referentes aos requisitos imprescindíveis (esterilização e área física), sendo que a cidade de Piracicaba apresentou o maior número de consultórios em condições satisfatórias para os itens estudados (22,0%) e para os requisitos imprescindíveis (44,0%). A variável número de anos de formação acadêmica do cirurgião-dentista responsável pelo estabelecimento foi estatisticamente significante (p < 0,01) no item condições da área física.
Conclui-se que : a) há diferenças sanitárias em relação aos consultórios odontológicos das instituições públicas e das privadas; b) um significativo percentual de consultórios (63,6%) apresentavam problemas principalmente em relação aos meios de esterilização, ao condicionamento do lixo e à área física.
PO017
Políticas públicas: conscientização de saúde, atitudes e comportamentos para uma vida saudável
DA SILVA, R. P. R.*, SALES PERES, S. H. C., SALES PERES, A.
Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: ricardopianta@bol.com.br
Esta pesquisa foi realizada com 350 indivíduos, nos centros de saúde do microplanalto mineiro, nos quais aplicou-se um questionário, e obteve-se resposta de 343 deles. As questões relacionaram medidas de saúde através de escala para: atitudes (n = 4), comportamentos (n = 18), conscientização (n = 9) e orientação científica (n = 5). A metodologia envolveu duas etapas, a primeira visava atitudes e comportamentos relacionados à conscientização sobre a saúde e a segunda a orientação científica. A análise estatística utilizada foi ANOVA, e nível de signifância de 5%. Das 18 medidas comportamentais, 10 foram significantes, nos conceitos de vida saudável, incluindo a responsabilidade pela própria saúde. A análise de múltiplas variáveis entre índices de atitude, comportamento usando a orientação científica como variável independente, demonstrou que os itens de atitudes não foram diferenciados significativamente pela orientação científica. Embora as pessoas possam ter orientação científica, percebem alguns problemas em relação à saúde, mas se comportam como se tivessem o controle de sua saúde. Os participantes não tiveram atitudes firmes quanto à saúde, parecem atribuir ao ambiente ou a genética como limitantes em relação a ação.
Concluiu-se que as políticas públicas de saúde devem promover maior grau de conscientização de saúde na população, relacionado atitudes e comportamentos saudáveis.
PO018
Os adolescentes: novo alvo para manutenção da saúde
HUSSNE, R.*, SALES PERES, S. H. C., SALES PERES, A., BASTOS, J. R. M.
Odontopediatria - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: raquelhussne@ig.com.br
Este estudo foi descritivo, baseado no comportamento auto-relatado em relação ao uso de drogas. A amostra foi escolhida de forma aleatória e sistemática, em 40 classes, participando 50% dos alunos. Foram aplicados questionários com questões abertas e fechadas, que incluíam itens relacionados ao auto-conceito e fontes de ajuda, a análise estatística utilizada foi o qui-quadrado. As variáveis analisadas foram: drogas (alucinógenos, crack, opiáceos, cocaína, tranqüilizantes, maconha, estimulantes, cerveja, vinho, licores, cigarros), correlacionados com a “turma”, sentimento de satisfação, espontaneidade, depressão, suicídio, cafeína, analgésicos. Diferentes fatores podem influenciar os resultados, particularmente pela natureza fatual das respostas. Os resultados demonstraram que 29,5% consumiam cerveja, 24,7% vinho, 16,2% licor, 16,9% consumiam cigarros, 9,6% outros produtos do tabaco, ao menos uma vez ao mês; das drogas ilegais, a maconha (3,0%) e os estimulantes (4,2%) tiveram maior grau mensal de uso. Quase metade da amostra relatou ter entrado em contato com álcool em casa com os pais, e que os amigos, especialmente os mais velhos, contribuíram para o contato com as drogas. O método citado como mais efetivo para ajudar em problemas sociais (51%) foi o ambiente escolar.
Concluiu-se que a chave de informação para prevenção de adolescentes, frente ao uso de drogas, parece ser programas implementados em escola.
PO019
Povo indígena Kanamari do Amazonas: saúde bucal e a influência do contato interétnico
ALVES, M. S. C. F., PIUVEZAM, G.*, MEDEIROS JÚNIOR, A., FERREIRA, A. A. A., SOUZA, D. L. B., SILVEIRA, A. D. S.
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: gpiuvezam@hotmail.com
O estudo foi realizado com o povo indígena Kanamari, habitante do sudoeste do Amazonas, com o objetivo de identificar a situação de saúde bucal e compreender os determinantes da doença cárie no contexto das relações interétnicas. Realizou-se um levantamento epidemiológico com o índice CPO-D e a observação participante para se apreender as práticas culturais a respeito da dieta e higiene bucal. Os indivíduos foram selecionados pelo método da amostragem por conveniência sendo selecionados 171, 10% da população. Os dados foram analisados através do programa estatístico Epi Info 6.04, em 4 grupos etários (até 24; 25-34; 35-44; 45 > anos). Os resultados obtidos nas médias do CPO-D e no percentual do componente cariado do índice, para cada faixa etária foram 5,5 e 83,6%; 20,7 e 68,6%; 22,1 e 53,4%; e 30 e 43,6%. Quanto à observação participante constatou-se o uso esporádico de escova dental e dentifrício aliado a uma dieta rica em açúcar, biscoitos, massas, evidenciando que o contato interétnico trouxe para cultura Kanamari a incorporação de hábitos de consumo de carboidratos fermentáveis contribuindo para altos índices de experiência de cárie, além de confirmar que as práticas de educação em saúde, precárias na cultura ocidental, são reproduzidas com todas as imperfeições na relação interétnica.
O estudo conclui que no contexto das relações interétnicas a incorporação dos costumes alimentares ocidentais pela cultura indígena, dissociada de uma prática educativa diferenciada, estabelecem uma situação bucal precária que denuncia o desrespeito a identidade étnica indígena.
PO020
Nível de conhecimento relativo à saúde bucal em escolares participantes de um programa educativo
PEREIRA, A. A.*, SUNDEFELD, M. L. M. M., ARCIERI, R. M., GARBIN, C. A. S., SALIBA, N. A., MOIMAZ, S. A. S.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: alessandroap@bol.com.br
O presente estudo objetivou avaliar o conhecimento sobre saúde bucal dos escolares participantes do Programa de Educação em Saúde desenvolvido pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP. Desenvolveu-se um plano de amostragem sistemática, com a participação proporcional ao número de alunos de todas as escolas da rede pública de Araçatuba/SP. Os participantes da pesquisa estudaram no município da 1ª a 4ª série do ensino fundamental em escola onde o Programa foi desenvolvido. Foram entrevistados 797 escolares de duas séries, 5ª e 8ª; sendo que, a 5ª série acabara de sair do programa e a 8ª, decorridos 3 anos. Os dados foram coletados através de um questionário com questões sobre o conhecimento em saúde bucal e analisados utilizando o software Epi 2000. Utilizou-se a análise de conteúdo e testes de proporções para as questões abertas e teste qui-quadrado nas questões de múltipla escolha, ao nível de significância de 5%. Nas 23 questões de múltipla escolha obteve-se o número médio de acertos de 14, na 5ª série e 15, na 8ª série, correspondendo a mais de 50,0% de acertos em ambas as séries. Nas questões abertas o que mais se destacou foi a importância de escovar os dentes para evitar a cárie; 79,2% dos escolares da 5ª série e 77,2% da 8ª série demonstraram a influência positiva do Programa no cuidado dos dentes.
Após a análise dos resultados pode-se concluir que o Programa de Educação em Saúde Bucal tem proporcionado um bom nível de conhecimento sobre saúde bucal nos escolares assistidos pelo Programa. (Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa FOA/UNESP - processo 2002/00808.)
PO021
Saúde bucal no Programa de Saúde da Família no estado do Rio Grande do Norte
SOUZA, T. M. S.*, RODRIGUES, D. A., RONCALLI, A. G.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: tatyanamaria@zipmail.com.br
A responsabilidade de incorporar a filosofia do Programa de Saúde da Família (PSF) causou grande ansiedade nos cirurgiões-dentistas (CDs) inseridos neste processo, devido à insegurança no desenvolvimento das atividades. O objetivo deste trabalho foi construir e analisar o perfil das Equipes de Saúde Bucal (ESBs) no Rio Grande do Norte (RN). Pretendeu-se aprofundar o monitoramento realizado pelo Ministério da Saúde (MS) no ano de 2002, analisando a diversidade de modelos de atenção à saúde bucal nas diferentes regiões do RN e o nível de conhecimento e de compromisso dos profissionais envolvidos. Os dados colhidos através deste monitoramento, foram processados e analisados, construindo-se, assim, um perfil preliminar das ESBs. Entre os principais resultados encontrados, observou-se que a modalidade de inserção predominante é a I (99%). Cerca de 87% afirma dispor de área de abrangência definida, contudo um percentual semelhante não tem mapa dessa área de abrangência. Quase a metade das ESBs não participam de reuniões de planejamento/avaliação com ESF e somente 22% realizam inquérito epidemiológico em escolares. A carga horária contratada do CD é, em grande parte (89%), 40 horas, entretanto somente 48% cumprem, de fato, esta carga horária. Cerca de um quarto dos vínculos contratuais são do tipo contrato informal e a faixa salarial predominante é de até R$1.500,00.
Assim, ao que parece, a diversidade das atividades desenvolvidas podem refletir, em parte, a realidade das ESBs nos municípios do RN, contudo outras variáveis podem ter sido fatores determinantes para esta realidade.
PO022
“O agente... da gente!” – avaliação do programa de formação e capacitação de agentes comunitários - Universidade Solidária
SALIBA, N. A.*, MOIMAZ, S. A. S., GARBIN, C. A. S., ARCIERI, R. M., ALVES-SOUZA, R. A., PRESTA, A. A.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: nemre@foa.unesp.br
A UNESP teve aprovado no MEC - Universidade Solidária o Programa de Formação e Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva da FOA, com parceria de prefeituras municipais. O público-alvo foram agentes comunitários de saúde (ACS) de 5 municípios da região noroeste do estado de São Paulo. O conteúdo programático foi organizado em 10 módulos temáticos. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a eficácia do programa do ponto de vista dos ACS, além de apresentar sua estrutura. Os dados foram coletados por meio de questionários respondidos por 70 ACS, no início e final do programa. As variáveis analisadas foram: expectativa dos ACS em relação ao programa, capacidade de obtenção de resultados positivos na atuação junto às famílias e satisfação dos participantes no final do programa. As principais expectativas descritas foram: ampliação do conhecimento, modo de atuação no Programa de Saúde da Família e interesse no aprofundamento dos conteúdos para melhorar as visitas domiciliares. Ao final do programa pode-se observar que 96% dos ACS sentiam-se capazes de sensibilizarem as famílias quanto à importância da saúde bucal, resultado superior ao encontrado inicialmente (66%). Com referência à satisfação; declararam-se como muito satisfeitos: a totalidade dos ACS quanto aos instrutores e recursos metodológicos, 93% com relação aos temas trabalhados e 95% ao que se refere às atividades teóricas e práticas.
A partir das informações analisadas pode-se concluir que, de acordo com a percepção dos ACS, o programa mostrou-se eficaz.
PO023
O impacto de políticas de promoção de saúde em escolas na saúde bucal de crianças
MOYSÉS, S. T.*, MOYSÉS, S. J., WATT, R., SHEIHAM, A.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: simonem@rla01.pucpr.br
A criação de escolas promotoras de saúde tem sido proposta porque supõe-se que elas favorecem a manutenção da saúde de crianças. Até o momento da realização deste estudo, nenhuma análise havia sido feita dos efeitos de promoção de saúde em escolas sobre saúde bucal. O objetivo deste estudo foi analisar se a saúde bucal de crianças de 12 anos, estudantes de escolas suportivas, onde políticas de promoção de saúde eram desenvolvidas, era melhor que em crianças em escolas não-suportivas. A amostra foi composta por 1.823 crianças de 12 anos, estudantes de 33 escolas selecionadas em áreas periféricas de Curitiba, Brasil. Análise de componentes principais, regressão múltipla, meta-análise e meta-regressão foram usadas na análise de dados. Crianças em escolas suportivas apresentaram melhores condições de saúde bucal comparadas com escolas não-suportivas. Escolas suportivas apresentaram resultados mais homogêneos. Escolas com um currículo integral apresentavam maior probabilidade de terem uma maior porcentagem de crianças livres de cárie ( = 6,27, p = 0,02); e menos crianças com trauma dental ( = –5,04, p = 0,02). O compromisso com saúde e segurança na escola estava fortemente associado com trauma dental: 9,7% menos crianças com trauma dental (p = 0,00) pode ser esperado em escolas que demonstram compromisso com saúde e segurança. A análise no nível escolar demonstrou que a educação das mães e renda familiar estavam independentemente associadas com experiência de cáries e trauma dental, respectivamente.
Concluiu-se que a escola teve um impacto importante na saúde bucal de crianças. Além disso, escolas suportivas parecem poder reduzir desigualdades de saúde bucal na população de crianças vivendo em áreas de privação social. (Apoio financeiro: CAPES.)
PO024
A visão da população de duas cidades (Governador Valadares e Petrópolis) frente a prestação de serviços odontológicos
MOURA, P. G.*, SALES PERES, A., SALES PERES, S. H. C., YAEDÚ, R. Y. F., BORGO, D., SILVA, R. H. A.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: paty_garcia_@hotmail.com
O estudo teve como objetivos conhecer a visão que os residentes nas cidades-alvo têm em relação a importância da prestação de serviços e procedimentos odontológicos. A amostra foi constituída de 330 indivíduos em Petrópolis/RJ e 121 indivíduos em Governador Valadares/MG. Aplicou-se o questionário com perguntas objetivas, sendo a forma de escolha aleatória com análise quantitativa e qualitativa. Os resultados foram a) escolha do cirugião-dentista: Petrópolis/RJ (40% indicação, 25% pelo preço e 12% pelo nome ou fama) e Governador Valadares/MG (37% indicação, 16% nome ou fama e 16% preço); b) freqüência de visita ao dentista: Petrópolis/RJ (28% e 25% a cada seis meses e uma vez ao ano respectivamente) e Governador Valadares/MG (36% e 27% a cada seis meses e uma vez ao ano respectivamente; c) quanto ao meio de comunicação mais efetivo: Petrópolis/RJ (televisão, jornal e rádio respectivamente) e Governador Valadares/MG (televisão, rádio e jornal, respectivamente).
Concluiu-se que, levando em consideração as semelhanças entre as cidades pesquisadas, o mercado de trabalho odontológico é muito semelhante quanto aos critérios de escolha do profissional pelo paciente, bem como a busca por atendimento odontológico.
PO025
Promoção de saúde bucal em Eirunepé - AM: uma vivência odontológica
ALVES, M. S. C. F., PIUVEZAM, G., RONCALLI, A. G., FERREIRA, A. A. A., SOUZA, D. L. B., LEITE, B. O.*, SILVEIRA, A. D. S.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: brisaleite@yahoo.com.br
A realização de um projeto de saúde bucal em comunidades socialmente excluídas exige uma avaliação direcionada às necessidade básicas de tratamento odontológico, a fim de se estabelecer as prioridades e as condutas a serem seguidas. Com este objetivo foi realizado um levantamento das condições de saúde bucal através do índice CPO-D num grupo de 164 crianças de 6 a 12 anos assistidas pela Pastoral da Criança no município de Eirunepé, AM. Os dados foram organizados através do programa estatístico Epi Info 6.04. A média de CPO-D encontrada foi de 2,7, e para as médias dos componentes encontrou-se para cariado 2,4, obturado 0, perdido 0,02 e extração indicada 0,3, fornecendo um diagnóstico situacional em relação à cárie. Foram realizadas, complementando as ações de levantamento, 5 oficinas de prevenção em saúde bucal com os líderes da pastoral de Eirunepé com o intuito de transformá-los em agentes multiplicadores de saúde bucal na comunidade. Nestas oficinas foram trabalhados alguns conhecimentos odontológicos básicos e métodos de prevenção à cárie e à doença periodontal.
A aliança Odontologia-Pastoral através das oficinas de prevenção em saúde bucal e dos resultados do levantamento epidemiológico proporcionou uma maior conscientização em relação às práticas de prevenção em saúde bucal além de evidenciar necessidade de um projeto de atenção odontológica para este grupo.
PO026
Odontologia para pacientes com necessidades especiais: um novo paradigma nos cursos de graduação
SOUZA, V. A.*, MAYDANA, A. V., ELIAS, R. A., ELIAS, C. L. F., SOUTO, A. M. F.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. E-mail: viviangels@hotmail.com
Os cursos de graduação de Odontologia devem seguir preceitos básicos como a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Objetivou-se avaliar a importância da disciplina Odontologia para pacientes com necessidades especiais e sua influência na vida destes alunos e capacitar à atuar, com ação de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de saúde bucal, na perspectiva da integralidade de assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania e como promotor de saúde integral do ser humano. Embora muitas conquistas na Odontologia tenham resultado na melhora da saúde pública, o acesso ao tratamento odontologico não é uniforme entre todos os grupos de população. Foram distribuídos ao longo de 10 anos de curso, 641 questionários semi-estruturados, tendo as mesmas perguntas, sem identificação do aluno e não sendo obrigatório a sua devolução. Foram devolvidos a disciplina 538 questionários após o termino do curso, em que foram questionados, o que levou o aluno a cursar a disciplina, pois a mesma é opcional, qual a experiência obtida no decorrer do curso e se aconselhava a um futuro aluno, optar pelo curso. A qualificação do curso atingiu um grau de muito bom e o mesmo promoveu uma revolução no modo de pensar a Odontologia e reconhecer a humanização à frente do tecnicismo.
A inclusão da disciplina de atendimento ao paciente com necessidade especial ao nível de graduação na Odontologia, é um fator de extrema valia no aprendizado do alunado, seja no crescimento técnico como no desenvolvimento humanista.
PO027
Representações sociais da atenção à boca: da experiência de dor à prótese dentária
ALVES, M. S. C. F., FERREIRA, A. A. A., COSTA, I. C. C., SILVA, E. M., SOUZA, D. L. B.*, PIUVEZAM, G., SILVEIRA, A. D. S.
Curso de Mestrado em Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: dyegoleandro@zipmail.com.br
A atenção à boca tem sido convencionalmente retratada pela Odontologia a partir de preceitos biológicos-cartesianos, de forma a não contextualizar a relação do homem com a sociedade. Ao se repensar a atenção à boca a partir de uma abordagem qualitativa, é possível compreender o homem em sua totalidade. Partindo desses pressupostos o presente estudo tem o objetivo de identificar as representações sociais da atenção à boca. Fizeram parte do estudo, 30 indivíduos de um bairro da cidade de Natal - RN. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista contendo perguntas abertas e fechadas, para o reconhecimento de variáveis sociológicas dos sujeitos. As entrevistas foram analisadas pela técnica de análise de conteúdo de Bardin e pelo software Alceste 4,5. Os resultados demonstraram para as duas análises que a atenção à boca se dar em virtude da experiência de dor que apresentou 29,59% das categorias e 21,31% das unidades de contextos elementares (u.c.e) e da perda dentária que apresentou 70,41% das categorias e 78,69% das u.c.e, ilustrando que em meio a um Sistema Único de Saúde, que procura reestruturar os serviços com ações de educação e prevenção, o que de fato vigora nos serviços odontológicos, é um modelo assistencialista, caracterizado por uma prática curativista.
Nesse meio, as representações sociais da atenção à boca foram vinculadas à experiência de dor e a perda dentária, sinalizando à prótese dentária como artifício para trazer de volta o que fora perdido, embora reconheçam que o uso da mesma está restrito pelas condições econômicas, que impedem a sua aquisição.
PO028
Programa de Atenção Odontológica voltado ao adolescente: relato de uma experiência
PAGLIARI, A. V.*, PEREIRA, A. A., PIZZATTO, E., GARBIN, C. A. S., SUNDEFELD, M. L. M. M., SALIBA, N. A., MOIMAZ, S. A. S.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: valeria842@hotmail.com
O Programa de Atenção Odontológica destinado aos adolescentes da Fundação Mirim de Araçatuba - SP iniciou-se em 1986 através de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Araçatuba - SP e a Faculdade de Odontologia de Araçatuba - FOA/UNESP, com atuação educativo-preventiva em saúde bucal, além de oferecer cobertura às necessidades clínicas dos adolescentes, e ainda, proporcionar aos acadêmicos de odontologia da FOA/UNESP o desenvolvimento de aptidões em saúde coletiva e habilidades clínicas que permitam o exercício de uma prática odontológica humanística e com responsabilidade social. Este estudo tem por objetivo relatar os resultados do referido programa durante o primeiro semestre de 2002. Os dados foram coletados através dos prontuários dos pacientes do programa, transcritos em formulário específico elaborado através do programa estatístico Epi Info versão 6.04, utilizado para tabulação e análise dos mesmos. Todos os adolescentes participaram de estratégias educativo-motivacionais em saúde bucal. Foram atendidos 207 adolescentes, representando 86,25% do total institucionalizado, somando 1.089 procedimentos realizados, dos quais 55,10% são classificados como preventivos e 44,90% como terapêuticos-reabilitadores.
O programa de atenção odontológica desenvolvido junto aos adolescentes institucionalizados mostrou-se atuante e abrangente, possibilitando promoção de saúde bucal a esta clientela específica.
PO029
Iniciação científica: um estudo com alunos do curso de graduação em Odontologia
FERNANDES, A. B. S. P.*, PACHECO FILHO, A. C., GARBIN, C. A. S., SALIBA, N. A.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: adrianabsp@bol.com.br
O incentivo à prática da iniciação científica nas universidades brasileiras desperta o interesse nos alunos; desenvolvendo, além de conhecimentos, o senso crítico preparando-o para a pós-graduação. Este estudo tem por objetivo avaliar a aceitação, interesse e dificuldades de se realizar atividades extracurriculares, pelos alunos do curso de odontologia da FOA-UNESP. São apresentados os resultados relativos a uma amostra aleatória do 2º ano, correspondente a 15% do total de alunos (80), através de questionários entregues aos alunos. Verificou-se que a maioria dos estudantes é do sexo feminino (70%); tem interesse e já realizou trabalhos extracurriculares. A maior dificuldade por eles apontada foi na fase de coleta de dados. Do total de participantes, a grande maioria (80%) sabe o que é iniciação científica e as vantagens em se realizar pesquisas, 70% avaliam como muito importante os trabalhos extracurriculares, 55% visam seguir carreira acadêmica, sendo a principal influência, a dos pais.
Independente de sua futura atuação profissional, a iniciação científica permite uma ampliação de seus conhecimentos.
PO030
Como as empresas podem contribuir na implementação do perfil de cidade saudável?
GALVÃO, L. M.*, SALES PERES, A., SALES PERES, S. H. C., BASTOS, J. R. M.
Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: lauritagalvão@digizap.com.br
A busca de alternativas para a implementação de cidades saudáveis, objetivou este estudo, que investigou 900 empresas no microplanalto mineiro, em relação a adoção de programas que oferecem atividades físicas, avaliações de saúde, informações nutricionais e educação em saúde para seus funcionários. As empresas foram agrupadas segundo o número de funcionários: menos de 100 (35%), entre 100 e 399 (32%), e mais de 400 (33%); período de existência (entre 2 e 20 anos); e o gênero dos funcionários (m = 51% e f = 49%). Os programas de bem-estar e de prevenção foram divididos em programas de exercícios e corpo saudável (n = 91%), exame de saúde e prevenção (n = 73%), informações nutricionais (36%), programas educativos (n = 56%). O programa de exercícios e corpo saudável foi oferecido por 25% das empresas através de atividades físicas programadas. O exame de saúde e prevenção oferece periódico, eventual, admissional e demissional em 42% das empresas. As atividades educativas são difundidas em mais de 60% das empresas, sobre o controle de peso, tabagismo, controle de estresse, nutrição, saúde bucal, cuidado e prevenção de doenças, tópicos de saúde mental.
Concluiu-se que programas de saúde desenvolvidos nas empresas podem corroborar para alcançar o perfil de cidade saudável em um dado município.
PO031
A auto-estima dos portadores de fissura de lábio e/ou palato atendidos na Faculdade de Odontologia da UFMG
GALLBACH, J. R.*, FERREIRA, E. F.
OSP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: jugallbach@hotmail.com
As fissuras lábio-palatais são malformações congênitas caracterizadas pelo rompimento do lábio e/ou palato. Funções básicas como respiração, amamentação e fonação são dificultadas, dificultando um desenvolvimento psicológico satisfatório. Este estudo consistiu na avaliação da auto-estima dos portadores de fissuras de lábio e/ou palato atendidos na FO-UFMG. Utilizamos a escala de Janis & Field (23 questões fechadas), adaptada no Brasil por Uchôa (1976) e validada por Andrade (2001). Esta é uma escala tipo Likert, com resposta graduada para cada afirmação e, neste estudo, os totais apurados foram agrupados em alta (> 87), média (57 a 86) e baixa (< 56) auto-estima. Após o estudo piloto, realizado com 4 pacientes, foi feita a coleta de dados, no momento da consulta com o ortodontista. Foram entrevistados 38 pacientes, sendo 24 do sexo feminino e 14 do sexo masculino, com idade entre 12 a 36 anos. Somente indivíduos do sexo feminino apresentaram baixa auto-estima (20,8%). A maioria dos pacientes apresentou média auto-estima (78,5% no sexo masculino e 58,4% no sexo feminino) e a auto-estima alta foi observada em 21,5% dos homens e 20,8% das mulheres. As mulheres mostraram maior insatisfação com a aparência que os homens (t = 0,3176, p = 0,05) provavelmente porque estas sofrem maior pressão social para ter uma aparência atraente.
O estudo mostrou que o grupo apresenta distúrbios de auto-estima, o que precisa ser considerado quando se almeja uma reabilitação total deste pacientes tendo como princípio norteador a qualidade de vida, reforçando a necessidade inquestionável da equipe multiprofissional. 
PO032
Motivação com clientela excluída: um estudo com portadores de deficiência visual
COSTA, I. C. C., SILVEIRA, A. D. S., SILVA, T. B.*, BRITO, E. W. G., SILVA, E. M., SOUZA, D. L. B., FARIAS, A. C. R.
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. E-mail: talitabarbosa@hotmail.com
Motivar clientelas excluídas representa um grande desafio na educação e saúde, especialmente no que se refere a conteúdos odontológicos, haja visto as limitações da clientela. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar o nível de motivação de um grupo de crianças e adolescentes portadores de deficiência visual a partir da implantação de ações educativas no Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC-RN). Através do uso do índice de sangramento, pôde-se conhecer o desenvolvimento de autocuidados após trabalho educativo. A pesquisa foi realizada com 100% dos estudantes do ensino fundamental do Instituto. Os dados foram coletados através de exame clínico realizado por um único examinador no próprio local utilizando-se sondas da OMS e espelhos, antes do início do projeto e seis meses após.
Os resultados obtidos (X = 23,686 e 10,583; e SD = 13,420 e 14,632 para as situações de antes e depois, respectivamente) foram analisados pelo programa Graph-Pad utilizando-se o teste estatístico t de Student, onde se observou uma diferença estatisticamente significativa de p = 0,0047, indicando altos níveis de motivação no trabalho realizado.
PO033
Merenda escolar: preferências e opções
NOGUEIRA, M. S.*, FERREIRA, E. F., GUIMARÃES, R. C. C.
DOSP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: neneco@task.com.br
Este trabalho, realizado junto às atividades do Projeto Escolas Promotoras de Saúde (FO-UFMG), teve como objetivo avaliar a preferência dos escolares de 7 a 12 anos com relação à merenda escolar. O estudo foi realizado em 5 escolas da rede pública da Grande BH, utilizando-se como instrumento um questionário com dados sobre freqüência da merenda, tipo preferido e opções de escolha. Foram entrevistados individualmente 185 escolares, numa amostra aleatória sistematizada, por uma única entrevistadora. Após a categorização das respostas observou-se que, somente 25,4% declarou se alimentar diariamente com a merenda oferecida e 7% nunca o faz. Dentre as ofertas do cardápio os escolares preferem “comida salgada” (36,8%) seguindo-se a “comida doce” (30,8%), pão e biscoito com leite (15,7%). No entanto, se pudessem escolher a merenda, as opções frutas (32,4%) e “comida salgada” (31,9%) seriam semelhantes. Quando se colocou a opção “comprar a merenda” estas preferências foram substituídas por doces, balas e sorvetes (33%) e salgadinhos (32,4%) e “comida salgada” e frutas tiveram a preferência para compra de somente 3,2% e 11,4% dos escolares, respectivamente. Ao se analisar o que entendem por alimento saudável, os escolares apontam na sua grande maioria as frutas, verduras e legumes como os principais (72,9%), o que indica que nem sempre a opção representa o conceito.
Os dados indicam que, um trabalho de promoção de saúde, com relação a uma alimentação mais saudável deve contemplar as preferências já que, no momento que se pode optar, estas são fundamentais na escolha. 
PO034
Grupo focal como meio de participação popular
ALBUQUERQUE, O. M. R.*, ABEGG, C., RODRIGUES, C. S.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: olgamaria@terra.com.br
Este estudo enfoca a participação popular no atendimento odontológico de gestantes inscritas no Programa Saúde da Família no Cabo de Santo Agostinho. A participação popular se caracteriza por ser um meio de controle social sobre decisão e implementação de políticas de saúde. O objetivo deste trabalho foi identificar a contribuição das gestantes para o debate referente ao atendimento odontológico. Adotou-se metodologia qualitativa e os dados foram coletados a partir da realização de grupos focais, mediante uma discussão com enfoque predefinido. Foram realizados um “brainstorm” e três grupos focais, com a participação entre quatro e nove gestantes, perfazendo um total de 22 participantes, selecionadas mediante amostra intencional. O resultado da análise de conteúdo identificou nas falas das gestantes o desejo de participarem das decisões pertinentes ao atendimento odontológico dirigido a elas. Uma participação que varia desde a informação acerca do atendimento odontológico disponível para gestantes, à forma de organização de serviços, até sugestões quanto às formas de orientar a clientela adotada pelos profissionais. O espaço de discussão gerado nos grupos focais se mostrou um valioso recurso de participação mesmo para aquelas gestantes relutantes em se expressar, por considerar que não tinham nada a dizer. 
Os resultados do estudo reforçam a necessidade da participação comunitária no planejamento de serviços e de ações de saúde que revertam em seu próprio benefício. 
PO035
Conselho Municipal de Saúde, segundo acadêmicos da última série dos cursos de Odontologia - Município de Araçatuba - SP
CASTRO, I. O.*, SALIBA, N. A., MOIMAZ, S. A. S., GARBIN, C. A. S., SALIBA, T. A., PRESTA, A. A.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: iurygo@bol.com.br
Os Conselhos Municipais de Saúde (CMS) firmam em meios democráticos a possibilidade de atuação popular nas instâncias de planejamento e nas decisões no que se refere ao setor saúde, porém os cidadãos, até mesmo os profissionais da Saúde, muitas vezes não têm conhecimento sobre os mesmos e nem consciência do importante papel que podem desempenhar participando dos referidos Conselhos e das deliberações das políticas de saúde. O presente estudo objetivou analisar o nível de conhecimento sobre CMS entre os acadêmicos do último ano dos cursos de Odontologia da cidade de Araçatuba - SP, obtendo uma amostra de 87 alunos. Foi elaborado um questionário auto-administrativo para a coleta de dados, o qual foi submetido a um pré-teste. Foram abordados, dentre outras variáveis, grau de conhecimento sobre CMS, fontes de informações, abordagem do assunto pela universidade, composição do CMS, existência nos municípios de origem dos acadêmicos, participação dos alunos no CMS e sua importância. Os dados foram analisados por meio do programa Epi Info v. 6.04 e revelou que 44% dos alunos nunca ouviram falar em CMS, nenhum havia participado de uma Conferência de Saúde e que de todos alunos entrevistados apenas um sabia da composição do Conselho.
Pela análise dos resultados nota-se que a desinformação existe mesmo entre pessoas que chegam a educação superior, e nesse caso, na área de Saúde, as quais deveriam ser mais informadas quanto ao processo de controle social da saúde. É papel das universidades e dos centros formadores de recursos humanos em saúde, alertar e informar sobre os Conselhos, incentivando a participação na tomada de decisões.
PO036
Indicadores de saúde bucal relacionados ao perfil socioeconômico dos pacientes da Universidade de Ribeirão Preto
MARQUES, A. A. F.*, SPONCHIADO JUNIOR, E. C., ALFREDO, E., SOUSA NETO, M. D., LEHFELD, N. A. S., CRUZ FILHO, A. M.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: andrendo@hotmail.com
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a relação dos indicadores de saúde bucal com o perfil socioeconômico dos pacientes da Clínica Odontológica da Universidade de Ribeirão Preto. Cinqüenta pacientes foram entrevistados por um único entrevistador, utilizando-se de um questionário composto de 15 perguntas de caráter socioeconômico e 4 de saúde bucal. Para cada pergunta foi selecionada a resposta de maior prevalência, destacando-se as de aspecto socioeconômico: dos entrevistados 52% eram do sexo feminino, 42% com ensino fundamental incompleto, 52% lêem jornal até 3 vezes por semana, 64% possuem casa própria, possuindo de quatro a sete cômodos (60%) e 50% possuem automóvel, 54% têm renda mensal inferior a R$ 500, 74% têm telefone fixo, 88% possuem geladeira, 66% possuem televisão, 84% não possuem computador. Com relação ao quesito saúde bucal, foram destacados: 66% não são fumantes, 36% perderam até três dentes, 32% perderam de 6 a 9 dentes e 32% perderam mais de 10 dentes, sendo a cárie o fator etiológico de maior prevalência (52%).
Conclui-se que da análise dos resultados obtidos torna-se relevante a relação direta entre os indicadores de saúde bucal com o perfil socioeconômico do paciente.
PO037
Terceiro setor, Pastoral da Criança e saúde bucal: análise de uma experiência spartacsiana
ALVES-SOUZA, R. A.*, SALIBA, O., SALIBA, N. A., SANTOS, E. C. P., LIMA, A.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: alves-souza@uol.com.br
Solidariedade e cidadania fundem-se ao enfrentamento dos desafios da sociedade ditando o surgimento de um terceiro setor. Neste contexto promissor do “um por todos e todos por um”, emerge a Pastoral da Criança (maior organização não-governamental do mundo nas áreas de saúde, nutrição e educação comunitárias), valorizando o voluntariado como elo de extrema grandeza do processo de construção social da saúde. Este trabalho tem por objetivo apresentar o planejamento e as ações de saúde bucal desenvolvidas pela equipe voluntária da Pastoral da Criança do Jardim Santiago, município de Londrina - PR. Para tanto, foram coletadas informações junto à Coordenação Nacional de Saúde Bucal da Pastoral da Criança e por meio da análise dos instrumentos de controle da produção mensal realizada pelas líderes, correspondentes aos anos de 2001 e 2002. As informações resultantes desta análise demonstraram que o planejamento inicial das ações de saúde bucal, valeu-se do treinamento das líderes comunitárias, da utilização de questionários para conhecimento da realidade das crianças de 0 a 6 anos, de levantamento epidemiológico de cárie dentária, bem como do estabelecimento de parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) local. Foram visitadas 1.260 crianças no período pesquisado, das quais, receberam informações em saúde bucal pela líder comunitária e participaram do programa de prevenção da UBS, 79,91% no ano de 2001 e 90,94% no ano de 2002.
À luz da dimensão social do terceiro setor, pode-se concluir que estas ações repercutiram favoravelmente no processo de inclusão em saúde bucal. (Apoio: CAPES.)
PO038
A saúde bucal nos Planos Municipais de Saúde
PRESTA, A. A.*, SALIBA, O.
Odontologia Infantil e Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: AndreiaPresta@aol.com
O presente estudo teve como objetivo a análise dos Planos Municipais de Saúde (PMS) dos 27 municípios que compõem a 8ª Regional de Saúde do Estado do Paraná (8ªRS/PR), com ênfase na identificação e descrição dos registros referentes à Saúde Bucal. Após a análise dos registros dos PMS, visando consolidar o estudo, optou-se pelo confronto dos dados obtidos com dados de outras fontes. Para tanto foram coletadas informações junto à 8ª RS/PR e enviados questionários aos secretários municipais de saúde e aos coordenadores dos serviços públicos odontológicos dos municípios participantes. Os resultados evidenciaram a presença de registros de Saúde Bucal na totalidade dos PMS. A análise dos PMS permitiu identificar somente duas categorias de assuntos: a) caracterização da situação gerencial e assistencial da rede pública de serviços odontológicos; b) objetivos para a Odontologia nos PMS. Em 25,92% dos PMS foi constatada a existência de planos específicos de saúde bucal. A concordância entre os dados obtidos nos PMS e os obtidos na 8ª RS/PR somente foi estabelecida em 53,00% dos municípios. Os objetivos previstos nos PMS somente estão de acordo com a opinião de 40,00% dos secretários municipais de saúde e de 20,00% dos coordenadores dos serviços públicos odontológicos dos municípios que participaram do estudo.
Com base nos registros referentes à Odontologia, conclui-se que as informações contidas nos PMS apresentam-se insuficientes ao planejamento em saúde bucal. (Projeto de Pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOA-UNESP, sob o registro 2001/01712. Apoio: CAPES.)
PO039
Programa educativo/preventivo/curativo para crianças de 3-4 anos de idade, residentes em Marília - SP, Brasil
PEREIRA, W. B.*, SALES PERES, S. H. C., SALES PERES, A., BASTOS, J. R. M.
Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: wisley.p@terra.com.br
Este estudo objetivou desenvolver um programa educativo/preventivo/curativo, em crianças pré-escolares, de 3 anos (n = 29) e 4 anos (n = 33) de idade, residentes na cidade de Marília - SP. As medidas adotadas pelo programa: educativas (orientações sobre escovação dentária, o uso/emprego de fluoretos e o controle da dieta) foram utilizadas para motivar crianças, professores e pais/responsáveis em saúde bucal; preventivas pautaram-se em higiene bucal diária, sob a orientação dos agentes multiplicadores previamente treinados; curativa foi realizada quando necessária, através de restaurações atraumáticas (ART), utilizando o ionômero de vidro, Vidrion R. Das 62 crianças examinadas, 45,16% (n = 28) não necessitavam de tratamento, o ART foi indicado em 41,94% (26) das crianças, 11,29% (7) necessitavam de tratamento clínico, e uma criança não aceitou tratamento (1,61%). Foram restaurados 56 dentes, sendo 41,54% (n = 27) em dentes anteriores e 58,46% (n = 38) em posteriores. O ART foi avaliado 3 e 6 meses após o tratamento, e constatou-se que 88,71% e 75,81% apresentaram-se satisfatórios, houve insucesso em 9,68% e 13,33%, enquanto que não houve correlação com sucesso ou insucesso em 1,61% e 6,66%, respectivamente.
Pode-se concluir que um programa de saúde bucal deve integrar medidas educativas/preventivas/curativas, intervindo em diferentes níveis de prevenção, visando restabelecer o equilíbrio entre aspectos físicos, sociais, psicológicos.
PO040
Está havendo melhora na saúde bucal dos escolares e pré-escolares de Piracicaba nos últimos anos?
CYPRIANO, S.*, SOUSA, M. L. R., FONSECA, D. A. V., HOFFMANN, R. H. S., WADA, R. S., SILVIA, D. D., FERNANDES, J. L. M.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: silviacypriano@hotmail.com
O monitoramento das condições de saúde bucal nos municípios é de fundamental importância para verificar a tendência da evolução da cárie dentária, principalmente quando existem medidas preventivas estabelecidas há anos. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar as condições de saúde bucal dos escolares e pré-escolares em 2002, comparando-as com as informações epidemiológicas de 1999. Em ambos os estudos utilizaram-se os critérios de diagnóstico da OMS (1997). A amostra foi probabilística (n = 1.350), tendo sido aferida a concordância dos examinadores através do índice kappa, obtendo-se valores acima de 0,80. Utilizaram-se os testes t de Student e o qui-quadrado, com 5% de significância. Aos 5 anos, as crianças apresentaram índices ceod de 2,65 e 1,96 nos anos de 1999 e 2002, respectivamente (p = 0,001), com uma redução de 25,0%. Em 1999, 44,3% das crianças não apresentaram experiência de cárie aos 5 anos, sendo de 52,2% em 2002 (p = 0,293). Aos 12 anos, foram observados índices CPOD de 2,64 em 1999 e 1,98 em 2002 (p = 0,011), apresentando uma redução de 25,0%. A proporção de crianças sem experiência de cárie nesta idade foi de 36,4% em 1999 e 42,3% em 2002 (p = 0,360).
Os dados sugerem que nos últimos 3 anos houve uma melhora na saúde bucal das crianças do município de Piracicaba, sendo recomendável um acompanhamento por maior período de tempo.
PO041
Equivalência de dentes saudáveis em crianças de 12 anos de idade, no período entre 1976 e 2001, em Bauru - SP, Brasil
AQUILANTE, A. G.*, CASTRO, R. F. M., PERES, S. H. C. S., BASTOS, J. R. M.
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: aquilante@rocketmail.com
Com a mudança do paradigma no campo da Saúde, a abordagem atual visa a promoção da saúde, sendo que a epidemiologia também deve acompanhar esta transformação através da aplicação de indicadores de saúde. Na Odontologia, o índice mais comumente utilizado para mensurar cárie dentária é o CPOD, um indicador de doença. Mas este pode ser convertido no Índice de Equivalência a Dentes Saudáveis ou T-Health, que busca representar a quantidade de tecido dentário saudável em cada indivíduo e, conseqüentemente, em cada grupo populacional. O T-Health demonstra, com mais eficiência em relação ao CPOD, os antecedentes e os fatores comportamentais que se associam significantemente ao padrão de saúde bucal. O objetivo deste estudo foi converter em T-Health os resultados dos levantamentos epidemiológicos de cárie dentária realizados em Bauru - SP, em 1976 e 2001, e analisá-los do ponto de vista de estrutura dentária saudável. Foram utilizados os dados relativos ao CPOD, de 1976 e 2001, referentes a 261 e 211 escolares de 12 anos, respectivamente. Os resultados demonstraram que, nos anos de 1976 e 2001, o T-Health foi de 13,675 e 17,893, respectivamente.
Concluiu-se que, após 25 anos de fluoretação da água de abastecimento em Bauru - SP, houve uma melhora relativa de 30,84% medida pelo Índice de Equivalência a Dentes Saudáveis, o que demonstrou a necessidade de investimento de recursos na manutenção da saúde da população.
PO042
Atuação de alunos de graduação no atendimento odontológico a bebês nascidos em maternidade de hospital-escola
MACEDO, L. A.*, NOVAES, M. S. P., MOCHIDOME, F. I., OLIVEIRA, F. S., WANDERLEY, R. L., RANGEL, L. S. O., MOREIRA, M. R.
Odontologia Pediátrica - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: lualvesmacedo@hotmail.com
A prevalência de cárie dentária é alta em crianças de pouca idade e isto tem levado a Odontologia a buscar alternativas para o controle desta doença, o mais precoce possível, com métodos educativos e preventivos destinados aos pais e bebês. O objetivo deste trabalho foi orientar e motivar pais e alunos de graduação a serem atuantes na prevenção de doenças bucais e fornecer atendimento aos bebês, proporcionando-lhes melhores condições de saúde bucal. Através de uma parceria entre a Área de Odontologia Pediátrica da Faculdade de Odontologia e a Maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, os bebês, ao receberem alta do berçário, foram agendados para a palestra inicial, onde seus pais receberam informações gerais sobre a importância dos dentes, evolução da cárie, instruções de higiene bucal, dieta alimentar e uso racional de flúor. Os bebês foram atendidos por alunos de graduação que realizaram anamnese, exame clínico, demonstraram as técnicas de higiene bucal e reforçaram as orientações aos pais. A cada três meses eles foram reavaliados para controle e assim até completarem 36 meses de idade. Dois anos após a implantação do programa verificou-se que dos 347 bebês atendidos, 91% necessitaram apenas de procedimentos preventivos, 8% de tratamento restaurador, 0,5% de cirurgias bucais e 0,5% atendimento a traumatismos dentários. 
Concluiu-se que o programa tem obtido resultados satisfatórios motivando alunos, futuros profissionais, e pais a se envolverem com maior ênfase na manutenção de saúde bucal em idade precoce.
PO043
AIDS em crianças: aspectos relacionados à responsabilidade ética e legal
GUERRA, L. M.*, PEREIRA, A. C., DARUGE JÚNIOR, E., MENEGHIM, M. C.
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: aleoulu@aol.com
O objetivo deste trabalho foi verificar o grau de conhecimento e práticas clínicas relacionadas ao atendimento de crianças HIV soropositivas por cirurgiões-dentistas das redes pública e privada de assistência odontológica das cidades de Amparo e Campinas, através de questionário com questões de múltipla escolha, que foram distribuídos para 1.040 profissionais, escolhidos por amostragem casual simples. Para a análise estatística dos resultados foram empregados os testes de qui-quadrado (2), exato de Fisher e razão de máxima verossimilhança (G2) (ns = 5%). Através desta pesquisa foi detectado que 83,64% dos cirurgiões-dentistas entrevistados se dispõem a atender crianças HIV soropositivas. Os resultados mostraram-nos, ainda, que parcela considerável dos entrevistados (79,73%) está desinformada quanto a diferença de prevalência de manifestações bucais da AIDS entre adultos e crianças, além de não estar consciente sobre suas responsabilidades em relação ao diagnóstico precoce da doença. Também revelaram-nos que dentre aqueles que não se dispõem a atender crianças HIV soropositivas, a maioria (72,98%) não o faz porque não se sente capaz de tal atendimento, sendo que grande parte dos entrevistados (66,66%) não possui formulário acessível para notificação de acidente de trabalho em seu local de atuação.
Concluiu-se que o CD que atua no serviço público está mais disposto a atender crianças HIV soropositivas; é necessário maior familiarização dos mesmos com os aspectos éticos e legais; maior conhecimento na área de controle de infecção, risco ocupacional e estomatologia.
PO044
Comportamentos e atitudes das gestantes com relação à saúde bucal
PADILHA, L. S.*, TOMOIKE, C., MIOTO, M. P., CREPALDI, S., HIDALGO, M. M.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. E-mail: luciene-padilha@pop.com.br
A Odontologia, à medida que deixa de ser curativa para ser promotora de saúde, deve ser inserida na assistência pré-natal, pois a gestante tem sua importância reconhecida na aquisição de novos hábitos e mudanças de comportamento, sendo vetor de transmissão de conhecimentos na família. A gestante está altamente susceptível a receber informações que visem proporcionar o bem-estar a si mesma e ao futuro filho. O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento e a atitude de um grupo de gestantes (n = 86) assistidas pelo atendimento pré-natal do Hospital Universitário Regional de Maringá com relação à saúde bucal. Por meio de questionário com perguntas objetivas, verificou-se que as gestantes apresentaram atitudes desfavoráveis à diminuição do risco de cárie e doença periodontal, pois 58 delas (67,44%) afirmavam comer entre as refeições, sendo que apenas 19,77% consumiam frutas e as demais preferiam alimentos cariogênicos. O aumento na freqüência de ingestão não foi acompanhado pelo número de escovações e somente três (3,49%) escovavam mais de 4 vezes ao dia. Do total da amostra apenas 26,74% foram ao dentista durante a gestação e, neste período apenas 12,79% para consulta de rotina.
Os resultados encontrados demonstraram a necessidade da inserção do cirurgião-dentista na assistência pré-natal multidisciplinar oferecida à gestante, de modo a promover a saúde bucal e incutir noções de prevenção que beneficiarão também a saúde bucal do futuro filho.
PO045
Programa de higiene bucal direcionado à crianças de baixa renda de 2 à 5 anos
JUNQUEIRA, F. P.*, IMPARATO, J. C. P., CHEVITARESE, L.
Odontologia - UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO. E-mail: danligue@galoforte.com.br
O objetivo é avaliar a eficiência de um programa de tratamento restaurador atraumático (TRA) modificado através da verificação dos níveis de higiene bucal de crianças de 2 a 5 anos por um período de 1 ano em uma creche, na região sudeste do município de Leopoldina (MG). A amostra foi composta por crianças com cárie (G2), e sem cárie (G1). As mães e as crecheiras obtiveram informações sobre como controlar a placa bacteriana através de folhetos explicativos, e foram instruídas a realizar escovação dentária e utilizar o fio dental. E a partir destas informações foram realizadas consultas, a fim de se avaliar o índice de higiene bucal das crianças (IHB), seguindo a periodicidade: no início (IHBI), após dois (IHBB), três (IHBT) e 4 meses (IHBQ) da aplicação da programa.O IHB utilizado foi o de O’Leary modificado por Duarte (1994) que se baseia na presença ou falta de placa corada com evidenciador fucsina a 2% nas superfícies v, m, d, l sendo o resultado fornecido em relação ao total dos dentes das crianças que foram examinadas. Os resutados em valores percentuais médios para G1 foi: IHBI = 59,98; IHBB = 62,77; IHBT = 19,58; IHBQ = 10; e para G2, IHBI = 80,41; IHBB = 74,41; IHBT = 23,23; IHBQ = 17,05. Esses valores mostram que o objetivo esperado pelo programa direcionado para as necessidades de cada criança foi alcançado, pois esperava-se, ao final os valores relacionados à higiene bucal em torno de 27,18% (Duarte, 1994) e o que se obteve foram valores parciais médios finais inferiores (IHBQ) .
Conclui-se que o programa mostrou-se eficiente à melhora de higiene bucal das crianças envolvidas.
PO046
Educação e saúde
MENEZES, T. M.*, ZUANON, Â. C. C., CAMPOS, J. A. D. B., AZEVEDO, E.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: tat.mello@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi buscar a mudança de comportamento para a promoção de saúde por meio da aplicação de um programa preventivo-educativo. Realizou-se um programa educativo em saúde bucal com 137 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, em uma escola da zona rural da cidade de Araraquara (SP). No período de 1995 a 2002 foram realizadas sessões semanais de motivação, sendo as informações oferecidas por meio de material didático previamente elaborado de acordo com cada faixa etária dos grupos abordados. A evidenciação de placa bacteriana foi realizada regularmente antes da escovação supervisionada e dos bochechos com solução fluoretada. O pessoal técnico-administrativo e o núcleo familiar da criança foram envolvidos no programa por meio de realização de reuniões periódicas. As crianças comprometidas com doenças da cavidade bucal receberam tratamento no posto de saúde do local. Após análise comparativa do índice de placa no início e no final deste período pode-se observar que houve alta assimilação das informações ensinadas acompanhadas por um declínio significativo do índice de placa ao longo do tempo (inicial: 95,67%; final: 70,12%).
Embora o processo educativo não tenha garantido a diminuição do índice de placa aos níveis esperados, acredita-se que este tem representado uma estratégia fundamental no processo de conscientização para a promoção e a manutenção da saúde em longo prazo. Desta maneira, muito esforço deve ainda ser voltado para a continuidade e periodicidade do programa para conseguirmos a verdadeira mudança de hábito e efetiva promoção de saúde.
PO047
Atendimento precoce e educação em saúde
AZEVEDO, E.*, ZUANON, Â. C. C., MENEZES, T. M., CAMPOS, J. A. D. B., DOMANESCHI, C.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: tat.mello@zipmail.com.br
Dentro da filosofia atual da Odontologia, este trabalho, tem por objetivo educar e conscientizar os pais e/ou responsáveis da importância da atenção precoce à saúde bucal de crianças de 0 a 4 anos de idade. Foram realizadas 8 visitas domiciliares semanais no Assentamento Bela Vista, zona rural da cidade de Araraquara (SP), quando os cirurgiões-dentistas assistiram 91 crianças e passaram aos pais instruções sobre higiene bucal e dieta, salientando a importância da instauração de hábitos saudáveis. Foram realizados também higienização, exame clínico, aplicação tópica de verniz fluoretado (Duraphat) e tratamento restaurador no posto de saúde do próprio local, quando necessário. Após 3 anos pode-se observar a presença de 17 crianças com lesões de mancha branca, 19 crianças com lesões de cárie e 22 ocorrências de odontíase.
De acordo com as características culturais, sociais e econômicas do local, o programa ofereceu efetiva promoção de saúde à população sendo necessária sua aplicação periódica e em longo prazo para que ocorra a verdadeira instalação de hábitos saudáveis em toda população.
PO048
Odontologia hospitalar: uma avaliação institucional
GUIMARÃES, S. D.*, LEÃO, E. M. O., MORAIS, A. P.
Odontologia - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. E-mail: sabrina.fabi@bol.com.br
O objetivo do presente estudo foi avaliar 14 anos (1989-2002) de tratamento odontológico sob anestesia geral (AG) do Hospital Municipal Jesus (RJ-BR). Foram marcadas,  141,2 cirurgias por ano com uma desistência de  3,5%. Selecionou-se, aleatoriamente, 188 prontuários (mínimo de 11 por ano). A média de idade foi de 7,3 anos variando entre 1 e 13 anos. As patologias mais prevalentes foram: disfunção neuromotora (52,1%), síndrome de Down (13,3%), autismo (5,9%), outras síndromes (3,7%), deficiência sensorial (3,2%), cardiopatias (2,7%) e HIV (1,1%) entre outras (17,6%). Os tratamentos cirúrgicos-restauradores não diferiram estatisticamente para as patologias atendidas e geralmente incluíam a aplicação tópica de flúor (85,1%), porém a raspagem e polimento radicular foram realizadas em apenas 31,9% dos pacientes. O tratamento mais freqüente foi a restauração de amálgama de prata (88,2% dos casos) com uma tendência ao desuso desse material ao longo dos anos (p = 0,03). Também utilizou-se resina composta (39,4%) e em menor escala o cimento de ionômero de vidro, 2,1% dos casos. As exodontias foram freqüentes ao longo dos anos (p > 0,05), tanto para dentes decíduos (69,1%) quanto para primeiros molares permanentes (19,7% dos pacientes) sendo que 19,1% dos pacientes sofreram 6 ou mais exodontias de dentes decíduos. O tratamento endodôntico de decíduos e permanentes foi realizado em apenas 20,3 % e 4,3% dos casos respectivamente.
Conclui-se que apesar do complexo tratamento realizado sob AG, o perfil de atendimento não teve modificações significativas atendendo as necessidades dos pacientes.
PO049
Amamentação e chupeta – enfoque multiprofissional na puericultura
DAMASCENO, L. M. C. M.*, MIASATO, J. M., FREITAS, F. C. N., DAMASCENO, F. M. B., MARTINS, C. O., SILVEIRA, R. G.
Odontopediatria - FACULDADES UNIFICADAS SERRA DOS ORGÃOS. E-mail: liciniadamasceno@hotmail.com
A sucção é um reflexo natural, presente desde a vida intra-uterina, que além de exercer a função de alimentação, propicia equilíbrio psíquico-emocional ao bebê, oferecendo conforto, segurança e aconchego. O aleitamento materno promove uma infinidade de benefícios à saúde geral da puérpera e do lactente, inclusive o estabelecimento do correto desenvolvimento neurológico, respiratório e miofuncional. A equipe de saúde deve estar apta a oferecer incentivo e apoio à mãe durante a lactação. O objetivo deste estudo foi verificar a relação entre o aleitamento natural e artificial e a presença de hábitos não-nutritivos (chupeta). Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra foi constituída de 100 prontuários de crianças entre 1 e 3 anos de idade, assistidas na Bebê-Clínica da UNIGRANRIO - Duque de Caxias, RJ. 28% são amamentadas no peito e apenas 0,28% têm o hábito da chupeta (p < 0,01). 65% utilizam mamadeira, destas 49% tiveram o seu uso iniciado nos primeiros 4 meses e 41,5% entre 5-10 meses. O hábito da chupeta foi constatado em 55,4%, sendo esta admitida por 75% no 1º mês. Houve correlação significativa entre a utilização da mamadeira e chupeta (p < 0,01) e entre a época do desmame e o uso da chupeta (p < 0,01). 
Os resultados deste estudo demonstraram uma correlação entre o tipo de aleitamento e o uso da chupeta. Desta forma, ressalta-se a necessidade de um entrosamento maior do odontopediatra na puericultura, atuando de forma multiprofissional, no intuito de promover orientações e incentivo à prática da amamentação natural.
PO050
Prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca – uma realidade no Distrito Sanitário IV - Recife/PE
VIDAL, A. K. L.*, SILVEIRA, R. C. J., SOARES, E. A., CALDAS JÚNIOR, A. F., CABRAL, A. C., SOUZA, E. H. A., LOPEZ, R. M.
Odontologia Preventiva e Social - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mail: aurora.vidal@bol.com.br
Objetivando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca foi desenvolvido um programa de capacitação para cirurgiões-dentistas, técnicos de higiene dental, auxiliar de consultório dentário e agentes comunitários de saúde do Distrito Sanitário IV da cidade do Recife/ PE, visando a realização de palestras educativas, esclarecendo sobre a doença, fatores de risco, tratamento, bem como implementação de realização de exames diagnósticos nos ambulatórios odontológicos dos Programas de Saúde da Família e Unidades de Saúde deste Distrito Sanitário. O programa foi desenvolvido através de aulas téorico-práticas, com carga horária e conteúdo específico para cada grupo. E, passados 12 meses de execução e acompanhamento, constatou-se que os exames preventivos e diagnósticos para o câncer de boca foram implementados na rotina desses ambulatórios, que registraram casos de câncer bucal e lesões potencialmente malignas, além de outras não-malignas, havendo incremento de 100% nos dados desses ambulatórios, além da realização de palestras educativas. E, ainda os agentes comunitários de saúde têm desenvolvido busca ativa nestas comunidades. Este programa possibilita que a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca torne-se eficaz, contribuindo para os diagnósticos da doença nos estádios T1 e T2, além de identificação de alterações pré-malignas, objetivando à redução dos índices de mortalidade por esta neoplasia.
A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca são possíveis desde que cada profissional de saúde bucal atue realizando os exames necessários em tempo hábil e propicie a população o conhecimento sobre a doença, suas causas, principais fatores de risco, formas de prevenção, diagnóstico e cura.
PO051
Prevalência de cárie, biofilme dental e sangramento gengival em escolares do Programa Saúde na Escola
OLIVEIRA, J. M. C.*, SILVA, E. S. A., SILVA, F. B., LYRA, C. F., BUNDZMAN, E., BRAGA, C., FERREIRA, M. L. M.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: julianamco@yahoo.com.br
O objetivo desta pesquisa é investigar a prevalência da doença cárie, biofilme dental espesso e sangramento gengival à escovação de crianças matriculadas em Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) do Programa Saúde na Escola (PSE), no estado do Rio de Janeiro. Após consentimento livre e esclarecido dos responsáveis, 275 crianças de 6 CIEP (149 sexo feminino, 126 sexo masculino), de 6 a 12 anos (média 8,6), selecionadas através de amostra aleatória, foram posicionadas em decúbito dorsal, em mesas dispostas no pátio escolar e examinadas sob luz natural, obedecendo à seguinte seqüência: registro do biofilme dentário espesso e do sangramento gengival à escovação (segundo Almeida et al., 2001), escovação supervisionada e inspeção dos dentes com auxílio de espelho bucal plano e gase, para determinação dos índices CPO-D e ceo-d inovados (CPODI/ceoi).
As médias de ceoi e CPODI foram, respectivamente 2,72 (d.p. 2,85) e 1,95 (d.p. 2,55), podendo ser observada uma significância estatística entre o acúmulo de biofilme dental e sangramento gengival em relação ao CPODI (Kruskal-Wallis; p < 0,001). Houve diferenças significativas das médias de CPODI entre os CIEP (p = 0,0002), o mesmo não ocorrendo em relação à dentição decídua. Foi constatada uma relação positiva entre médias de experiência de cárie e a idade dos indivíduos examinados (p < 0,001), estando esta, na dentição permanente, associada ao acúmulo de biofilme dental e ao sangramento gengival à escovação.
PO052
Lesões da mucosa e necessidades de tratamento odontológico em pacientes idosos de zona rural - Jaboticatubas/MG
HAIKAL, D. S.*, COSTA, W. L., PAULA, A. M. B., DRUMOND, M. M.
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: desireehaikal@ig.com.br
Indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos, residentes na zona rural do distrito de São José do Almeida (4.087 habitantes), município de Jaboticatubas - MG foram avaliados durante o segundo semestre letivo de 2002, dando-se ênfase às lesões mais freqüentes da mucosa bucal e relacionando-as com as variáveis: gênero, idade, tipo e localização das lesões. Esses indivíduos, recenseados pelo Programa de Saúde da Família, foram convidados a participar através de convites realizados pelos agentes comunitários de saúde. Foi utilizado um formulário próprio baseado em Projeto Complementar ao SB 2000. Todas as lesões de mucosa foram diagnosticadas, tratadas e/ou acompanhadas. Além disso, foram registradas outras necessidades odontológicas para posterior encaminhamento. Todos os 49 indivíduos convidados compareceram ao exame. Desses, 51% eram homens e 49% mulheres. A idade média foi de 61,3 anos (DP = 8,64). 67% eram edêntulos. 33% apresentaram algum tipo de lesão de mucosa, sendo principalmente as de origem infecciosa (candidíase), as de causas traumáticas (hiperceratose, hiperplasias fibrosa, papilar e focal) e as cancerizáveis (queilite actínica e leucoplasia bucal). 75% das lesões eram no palato. Entre os problemas odontológicos, destacou-se a grande necessidade de tratamento protético (67%). Entre os 16 indivíduos dentados, houve alta freqüência de problemas periodontais (100%) e cirúrgico-restaurador (68%).
O estudo aponta para maiores investimentos em programas voltados para idosos e para programas de capacitação para profissionais que atendem populações de áreas rurais.
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Programa Educação em Saúde para Idosos: experiência dos alunos de Farmácia e Odontologia da FACS/UNIVALE
CABRAL, M. G. O.*, TERRA, V. C. R., RODRIGUES, S. M., SILVA, C. A.
Odontologia - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE DA FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR. E-mail: graca@wkve.com.br
Este trabalho visa apresentar a experiência do Projeto de Extensão Educação em Saúde para Idosos realizado pelos cursos de Farmácia e Odontologia da FACS/UNIVALE. O Projeto foi iniciado em 2000 e tem por objetivo promover a saúde geral e bucal de indivíduos idosos, de ambos os sexos, residentes nos municípios assistidos pela ARDOCE e possibilitar aos alunos uma interação com outras áreas e instituições de saúde, bem como a aplicação de conhecimentos cognitivos, técnicos e habilidades específicas adquiridas para o atendimento a esses indivíduos. As atividades desenvolvidas consistem em práticas coletivas e individuais, principalmente, as educativo-preventivas e, quando necessárias, as curativas, buscando uma atenção integral em saúde geral e bucal. As ações iniciam-se de forma articulada entre os alunos de Farmácia e Odontologia através do acolhimento e preenchimento do prontuário clínico, seguida da medição de pressão arterial (PA), glicemia, palestra educativa, exame da cavidade bucal, distribuição de folder informativo e kit de higiene bucal. Dados obtidos mostram que até dezembro de 2002 foram atendidos 876 idosos, com média de idade de 68 anos, sendo a maioria mulheres (82%). A PA estava alterada em 82% dos idosos e a glicose em 68%. Observou-se elevada necessidade de uso de prótese total (85%) e presença de candidíase (82%).
Concluiu-se que o programa promoveu a mudança de atitude e comportamento dos idosos, com melhoria na sua qualidade de vida e contribuiu para o progresso científico dos alunos envolvidos nas atividades relatadas.
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Condições de saúde bucal de idosos residentes em instituições filantrópicas em Florianópolis (SC)
MELLO, A. L. S. F.*, CASTRO, R. G., OLEINISKI, J. C.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: alfm@terra.com.br
Ainda que o processo de envelhecimento, por si, cause na cavidade bucal poucos efeitos desencadeadores de disfunções e incapacidades, estudos revelam que, em geral, a condição de saúde bucal dos idosos é deficiente. O objetivo deste estudo foi levantar as condições de saúde bucal dos idosos que residem em instituições filantrópicas em Florianópolis. Além de dados gerais, foram coletadas informações sobre o estado dentário (cárie), uso e necessidade de prótese e condições das mucosas, segundo critérios da OMS. Durante os meses de março e abril de 2003, foram examinados, 97 idosos (65,9 % mulheres) com idade média de 76,6 anos, que residiam nas três instituições que compunham o universo pesquisado. O índice CPO-D médio encontrado foi 28,1, em grande parte formado pelo componente perdido (27,4), seguido do cariado (0,7) e do restaurado (0,3). Com relação ao uso de próteses dos 85 idosos edêntulos superiores e dos 71 edêntulos inferiores, 44,7% e 25,3% utilizava prótese total, respectivamente. Sete idosos utilizavam próteses parciais. 62 % dos idosos necessitavam de prótese total em alguma das arcadas. Dez idosos necessitavam de próteses parciais. As lesões de mucosa mais prevalentes foram a hiperplasia papilar palatal e candidíase atrófica. 
Os achados permitem afirmar a necessidade de uma conscientização sobre a importância da saúde bucal do idoso e a formulação de políticas de atenção e assistência que incluam este grupo populacional contribuindo para o processo de viver saudável das pessoas e que lhes assegure qualidade de vida no envelhecer. (Apoio: Proextensão - UFSC.)
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Avaliação epidemiológica de fatores de risco à doença periodontal em pacientes da Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
RAGGHIANTI, M. S.*, GREGHI, S. L. A., LAURIS, J. R. P., PASSANEZI, E., SANT´ANA, A. C. P.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: mragghianti@yahoo.com
Esta pesquisa objetivou avaliar a influência de fatores relacionados à doença periodontal como a idade, sexo e hábito de fumar em 380 pacientes da Faculdade de Odontologia de Bauru. Os parâmetros periodontais utilizados foram: profundidade de sondagem, nível de inserção, índice de placa e índice de sangramento. Os dados foram obtidos das superfícies mesial, vestibular, distal e lingual de todos os dentes presentes, sendo no mínimo 20 dentes por paciente. A amostra foi dividida de acordo com a faixa etária em: Grupo 1- 20-29 anos; Grupo 2- 30-39 anos; Grupo 3- 40-49 anos e Grupo 4- a partir dos 50 anos. Para avaliar as diferenças entre as faixas etárias, sexo masculino e feminino e fumantes e não-fumantes utilizou-se a análise de variância e teste de Tukey (nível de significância 5%). Ao avaliar as médias de profundidade de sondagem e nível de inserção e as porcentagens de sítios sangrantes e com placa observou-se um discreto aumento das médias com o avanço da idade, porém sem diferenças significantes para as porcentagens dos índices de placa e sangramento. O sexo masculino apresentou maiores médias de nível de inserção e maiores porcentagens de sítios com placa do que o sexo feminino, sendo essas diferenças estatisticamente significantes. Os fumantes obtiveram maiores médias de profundidade de sondagem e nível de inserção e maiores porcentagens de sítios com placa e sangramento que os não-fumantes, com diferenças significantes entre os dois grupos.
Sendo assim, a idade, o sexo masculino e o hábito de fumar devem ser considerados no diagnóstico da doença periodontal.
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Indicadores de risco e modelo multifatorial para diagnóstico de periodontite estabelecida
MONTANDON, A. A. B.*
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: aabmp@foar.unesp.br
O presente estudo foi realizado com a finalidade de verificar as associações entre indicadores de risco demográficos, psicossociais, condições de saúde e comportamento com relação à saúde bucal com a presença de periodontite estabelecida. Tal condição foi definida pela presença de ao menos dois dentes com nível de inserção clínica de 6 mm ou mais e ao menos um sítio com profundidade de sulco a sondagem de 5 mm ou mais determinado por um único examinador previamente calibrado. A população estudada consistiu de 250 indivíduos adultos que demandaram atendimento periodontal em clínicas de ensino da Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP. Após análise de regressão logística multivariada, as variáveis idade de 45 a 55 anos (V1), idade de 55 anos ou mais (V2), tempo desde a última visita ao cirurgião-dentista de dois anos ou mais (V3), atitude negativa na preservação dos dentes naturais (V4) e valor da escala DAS de ansiedade odontológica acima de 7,5 (V5) apresentaram contribuição significante para a presença de doença, formando uma equação ou modelo de risco (ln[p/(1–p)] = –0,857 + 0,859V1 + 2,190V2 + 0,975V3 + 1,446V4 + 0,819V5).
Tal equação permite uma classificação numérica de valor de risco aplicando-se o logaritmo da soma, quando os fatores estão presentes. Adicionalmente, os valores de odds ratio (OR) para as variáveis citadas foram 2,36, 8,94, 2,65, 4,25 e 2,27, respectivamente. Assim, os indicadores de risco devem ser considerados para definição de estratégias de prevenção primária e secundária, bem como para auxiliar no plano de tratamento e prognóstico.

