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Resistência à microtração entre um cimento resinoso e uma cerâmica feldspática reforçada com alumina
CAMARGO, F. P.*, BOTTINO, M. A., LEITE, F. P. P., VALANDRO, L. F., GALHANO, G. A. P., YOSHIGA, S.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: fernandapelogia@hotmail.com
Este estudo avaliou a resistência à microtração de um cimento resinoso a uma cerâmica feldspática reforçada com alumina (Vitadur Alfa, Vita) em função do tratamento da superfície cerâmica. Seguindo as instruções do fabricante, foram confeccionados 10 blocos cerâmicos (6 x 6 x 4 mm), os quais foram duplicados em resina composta (Z250). A superfície da cerâmica foi polida (lixas d’água # 180, 300, 600) e os blocos foram divididos em dois grupos (n = 5): G1 - condicionamento com ácido fluorídrico 10% (Dentsply) por 3 min, seguido de lavagem com água, secagem e aplicação de silano (Ceramic Primer, 3M/ESPE); G2 - Sistema CoJet (3M/ESPE): jateamento com partículas de sílica 30 m (CoJet-Sand) + ESPE-Sil. Os blocos cerâmicos foram cimentados aos de resina composta com o cimento resinoso Panavia F (Kuraray) conforme as instruções do fabricante, sob carga de 750 g/10 min. As amostras foram armazenadas (água destilada à 37ºC/7 dias) e seccionadas em dois eixos, x e y, com disco diamantado sob refrigeração (Labcut 1010), obtendo-se corpos-de-prova - CP “non-trimming” (8 CP por bloco e 40 CP por grupo) com 0,8  0,1 mm2 de área adesiva. Cada CP foi fixado com cianoacrilato em paquímetro adaptado para o ensaio, realizado em máquina de ensaio universal (1 mm/min). Os dados obtidos (MPa) foram submetidos ao teste t de Student (p > 0,05). Verificou-se que G1 (17,90  2,90) e G2 (15,53  2,41) não foram diferentes estatisticamente entre si.
Conclui-se que os dois tratamentos de superfície geraram resistência de união semelhante entre cerâmica e cimento resinoso.
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Análise das forças geradas na contração de polimerização de resinas compostas utilizando LED com diferentes tempos
CAVINA, D. A.*, MONDELLI, R. F. L., CASTAÑEDA-ESPINOSA, J. C., GOMES, J. C., CORTÉS, M. J. V., VIRGENS FILHO, J. S. D.
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As forças geradas na polimerização das resinas compostas podem contribuir negativamente para o resultado final da utilização clínica desse material. O objetivo deste trabalho foi determinar a intensidade destas forças durante a contração de uma resina híbrida (Filtek Z250/3M) utilizando-se como fonte fotopolimerizadora um aparelho LED (Elipar Free Light/3M/ESPE - 500  mW/cm2) com diferentes tempos de polimerização (Grupo I = 10 segundos; Grupo II = 20 segundos, Grupo III = 30 segundos e Grupo IV = 40 segundos). Foram utilizadas duas bases de aço em forma retangular (6 x 2 mm), posicionadas paralelamente, sendo uma conectada ao braço móvel da máquina de ensaios (Emic - DL500), através da célula de carga de 10 kg, e a outra ao braço fixo. As resinas foram introduzidas entre as bases metálicas, com 1 mm de altura, volume de 12 mm3 e fator C de 1,5. As bases ficaram fixas durante o ensaio (120 s) e as tensões geradas durante a polimerização foram registradas, num total de cinco ensaios para cada grupo. As resinas foram polimerizadas durante 10, 20, 30 e 40 segundos. Os valores obtidos durante 2 minutos foram registrados (curva força/tempo) e as médias comparadas através da análise de variância (Newman-Keuls). Os menores valores foram obtidos para o Grupo I (6,05 N), com diferenças estatisticamente significantes em relação aos Grupos II (6,46 N), III (6,53 N) e IV (6,56 N).
As forças de contração de polimerização não apresentaram diferenças estatísticas quando tempos de 20, 30 e 40 segundos foram utilizados para sua polimerização com o aparelho LED Elipar Free Light (3M/ESPE).
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Corrosão das cerâmicas de baixa fusão
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O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis mudanças estruturais na superfície das cerâmicas no meio corrosivo in vitro. Utilizaram-se as cerâmicas: Finesse (F), Titankeramik (T), Heraceram (H) como grupos experimentais, e Vitadur Alfa (V) como grupo controle. Confeccionaram-se 40 corpos-de-prova (cp), com 15 mm de diâmetro e 2 mm de largura. Após da vitrificação os cp foram submersos em uma solução de ácido acético a 4% durante 16 horas a 80C, para ter uma situação semelhante à exposição aos fluidos na cavidade oral. Todos os cp foram avaliados antes e após à exposição ao ácido por meio dos seguintes procedimentos: pesagem em uma balança digital (Metler Toledo) calculando-se a quantidade de massa perdida (MP), análise da superfície (Ra) com um rugosímetro (modelo Hommel - Tester T200), descrição topográfica com micrôscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados para MP foram: 0,0236 (V), 0,0336 (F), 0,0816 (H), 0,0807 (T); Ra antes: 0,49 (V), 0,61 (F), 0,82 (H), 0,75 (T); Ra após: 0,65 (V), 0,73 (F), 0,83 (H), 0,91 (T). O ANOVA e o teste de Tukey (p < 0,05) mostraram valores mais altos para Ra antes, nos grupos (H) e (T).
De acordo aos resultados obtidos e a análise com MEV, conclui-se que todos os grupos mostraram mudanças na superfície com maior ou menor grau acrescentando a rugosidade superficial. A superfície lisa pós-corrosão poderia indicar um aumento da resistência a corrosão ou um processo progressivo uniforme de corrosão, que deverá ser avaliado posteriormente.
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Resistência flexural de duas cerâmicas após diferentes tratamentos superficiais
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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes tratamentos superficiais sobre dois tipos de cerâmicas odontológicas, feldspática (Colorlogic - Ceramco Inc.) e reforçada por alumina (Vitadur Alpha - Vita Zahnfanbrik), através de um ensaio de resistência flexural biaxial (“ball-on-ring test”). Com este propósito, de cada cerâmica testada, foram confeccionados 28 corpos-de-prova em forma de discos com 7 mm de diâmetro e 1,54  0,04 mm de espessura, separados em quatro grupos: G1 - cerâmica glazeada (controle); G2 - cerâmica abrasionada com lixas; G3 - cerâmica abrasionada com lixas e, a seguir, polida mecanicamente com o sistema Sof-Lex - SL (3M/ESPE); G4 - cerâmica glazeada e, a seguir, mecanicamente polida com SL. Os espécimes receberam uma carga biaxial de 0,5 mm/min até a fratura do mesmo. Os resultados formam submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste auxiliar de Tukey mostrando uma diferença significante entre os tratamentos (p < 0,001) e cerâmicas (p < 0,01).
Concluiu-se que os corpos-de-prova que foram apenas glazeados apresentaram os maiores valores de resistência flexural. Os demais tratamentos apresentaram os menores valores e não diferiram entre si. A cerâmica com reforço de alumina apresentou maior resistência flexural que a feldspática.
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Influência da armazenagem em água na resistência à tração entre cerâmica de infra-estrutura IPS Empress 2 e cimento
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Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lusalvio@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tempo de armazenagem em água (24 horas e 1 ano) na resistência à tração da união entre cerâmica de infra-estrutura IPS Empress 2 e material de fixação Variolink II, sobre superfície condicionada com ácido fluorídrico 10% e o tipo de falha. Trinta discos com 5,5 mm de diâmetro por 2,5 mm de espessura foram confeccionados com a cerâmica IPS Empress 2 e condicionadas com ácido fluorídrico 10%, por 20 segundos. A seguir, o silano foi aplicado sobre a superfície da cerâmica e os discos foram unidos em pares com adesivo Heliobond e cimento resinoso Variolink II. Em seguida, 15 amostras foram armazenadas em água destilada a 37C, por 24 horas e 15 por 1 ano. Após, os períodos de armazenagem foram submetidas ao ensaio de tração numa Instron a velocidade de 1 mm/min. O tipo de falha foi verificado numa lupa estereoscópica com aumento de 20 vezes. Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%) e mostraram que os valores de resistência da união à tração no tempo de armazenagem de 24 horas (15,54 MPa) foram estatisticamente superiores ao tempo de armazenagem de 1 ano (9,10 MPa). Os padrões de falhas foram predominantemente mistas (12) para 24 horas e (11) para 1 ano de armazenagem.
As condições de armazenagem diminuíram significantemente a resistência de união à tração e as falhas foram predominantemente mistas para os dois períodos de armazenagem.
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Caracterização e topografia da superfície condicionada de uma cerâmica a base de zircônia infiltrada por vidro
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Quantificar parâmetros microestruturais é importante para desenvolver uma relação entre propriedades e estrutura dos materiais. A análise quantitativa da microestrutura proporciona uma associação entre a constituição, as propriedades físicas e as características estruturais dos materiais. O objetivo deste estudo é caracterizar a microestrutura, composição, e algumas propriedades físicas da cerâmica a base de zircônia infiltrada por vidro (In-Ceram Zirconia, Vita Zahnfabrik, Alemanha) e sua topografia superficial após condicionamento ácido. Oito corpos-de-prova de In-Ceram Zirconia foram fabricados conforme as instruções do fabricante e das normas da ISO 6872 e polidos até o abrasivo de alumina de 1 m. Foram executadas análises quantitativas e qualitativas usando microscópio eletrônico de varredura (SEM), “backscattered imaging” (BSI), espectroscopia dispersiva de elétrons (EDS) e princípios de estereologia. O módulo de elasticidade (E) e a relação de Poisson (v) foram determinados usando ondas ultra-sônicas, e a densidade (d) usando um picnômetro de hélio. Os resultados foram os seguintes: d = 4,45  0,01 g/cc; v = 0,26; e E = 215 GPa. SEM, BSI e EDS revelaram cristais de alumina e zircônia que não foram atacados pelo gel de ácido hidrofluorídrico a 9,6% (HF), produzindo uma superfície com retenção micromecânica inadequada.
A cerâmica a base de zircônia infiltrada por vidro (In-Ceram Zirconia) apresenta alto módulo de elasticidade e uma superfície com pouca retenção micromecânica após ataque com HF.
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Degradação hidrolítica de resinas compostas: efeitos na lixiviação de componentes inorgânicos e topografia
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O objetivo deste estudo foi avaliar a lixiviação de partículas inorgânicas e a topografia superficial de 4 resinas compostas após armazenamento em água Milli-Q. Empregando uma matriz metálica, 5 cp de cada material com dimensões de 8 x 2 mm foram confeccionados e polimerizados: Alert (Jeneric-Pentron) e Filtek Z250 (3M/ESPE) fotopolimerizados durante 40s a 400  mW/cm2 (XL 3000 - 3M/ESPE); Artglass (Heraeus Kulzer) fotopolimerizados estroboscopicamente durante 180 s a 520 nm/20 Hz (UniX S); Belleglass (Kerr) fotopolimerizados durante 60 s a 500 nm e polimerização adicional a 138ºC sob pressão (29 lb/pol2) em atmosfera com nitrogênio durante 20 min. Os espécimes foram armazenados em tubos de polipropileno quimicamente inertes com 10 ml de água Milli-Q por períodos de 24 h, 30, 60 e 90 dias. As concentrações em ppm de Al, Ba, B, Si e Sr lixiviados dentro das soluções foram determinados por espectrofotometria com indução plasmática (ICP-AES) e a topografia superficial dos cp recém-confeccionados e 90 dias após o armazenamento foram analisados com microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados indicaram que elementos como Ba, Sr e Al lixiviaram após armazenamento em água e esta quantidade aumentou com o tempo de armazenagem, exceto para a Filtek Z250 e Belleglass. A microscopia revelou deterioração apenas do Artglass e Filtek Z250 caracterizado por degradação de partículas de carga, rachaduras e inúmeros poros.
Conclui-se que não houve correlação entre a lixiviação de elementos inorgânicos e a deterioração topográfica das resinas compostas, exceto para a resina Artglass.
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Avaliação da técnica de fotoativação transdental em resina composta fotoativada por unidade de luz halógena e LEDs
RASTELLI, A. N. S.*, ANDRADE, M. F., CALIXTO, A. L.
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O objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade de fotoativação de uma unidade halógena (Curing Light 2500 - 3M/ESPE) e uma à base de LEDs (Ultrablue M1S - DMC) utilizadas na técnica de fotoativação transdental. Foram confeccionados 80 corpos-de-prova com a resina composta P60 (3M/ESPE) na cor A3, distribuídos em 16 grupos, utilizando-se matrizes metálicas circulares, contendo orifício central medindo 4 mm de diâmetro, 1 ou 2 mm de espessura, fotoativados pelos tempos de 40 e 60 segundos sem interposição de faceta de estrutura dental (grupo controle) e através de uma faceta de estrutura dental com 2 mm de espessura. Os corpos-de-prova foram armazenados em estufa a 37C por 24 horas. Em seguida realizou-se teste de microdureza Vickers, nas superfícies de topo e base (4 impressões por superfície) utilizando-se microdurômetro Micromet 2100 (Buehler). Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística de variância (p < 0,05) verificando que os maiores valores de microdureza foram obtidos para a superfície de topo, independente da unidade fotoativadora, tempo de exposição e espessura de resina composta. Na superfície de base com 2 mm de espessura, somente a unidade de luz halógena pelo tempo de 60 segundos foi capaz de polimerizar adequadamente pela técnica de fotoativação transdental.
Pelos resultados obtidos concluiu-se que na técnica de fotoativação transdental deve-se diminuir a espessura do incremento de resina composta, quando utilizamos unidade à base de LEDs, e aumentar o tempo de exposição para 60 segundos quando trabalhamos com ambas unidades de fotoativação.
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Estudo da tensão de contração de polimerização de um compósito odontológico fotoativado por diferentes métodos
SINHORETI, M. A. C.*, CUNHA, L. G., CONSANI, S., CORRER SOBRINHO, L., GOES, M. F.
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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes métodos de fotoativação sobre a tensão gerada pela contração de polimerização de um compósito em dois momentos distintos: logo após o término da fotoativação e 5 minutos após. Os métodos avaliados foram: luz halógena contínua (LC); dupla intensidade de luz (DI); luz halógena pulsátil (LP); LED e arco de plasma de xenônio (AP). A tensão gerada foi mensurada para todos os grupos em uma máquina de ensaios mecânicos (Instron), logo após o final da fotoativação (FF) e 5 minutos após o término deste período (5F), através de um dispositivo acoplado à célula de carga da máquina. Foram confeccionadas 10 amostras cilíndricas (5 mm diâmetro x 7 mm altura) do compósito Z250 (3M Dental) para cada grupo. Os resultados foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). Para cada método, os resultados obtidos nos momentos FF e 5F foram, respectivamente: LC (3,58 e 4,46 MPa); DI (2,99 e 4,36 MPa); LP (3,51 e 4,32 MPa); LED (3,03 e 3,96 MPa) e AP (0,72 e 3,27 MPa). Não houve diferença estatística entre os métodos avaliados, exceção ao método AP, o qual diferiu dos demais nos dois períodos avaliados. Para todos os métodos, houve diferença estatística significativa entre os períodos FF e 5F.
A intensidade da tensão gerada pela contração de polimerização durante o período de fotoativação pode estar associada ao método fotoativador utilizado. Um aumento significativo na intensidade da tensão gerada pela contração de polimerização foi verificado durante o período pós-fotoativação até 5 minutos, para todos os métodos.
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Estudo da resistência à tração e da dureza Vickers de titânio fundido submetido a tratamentos térmicos
ROCHA, S. S.*, ADABO, G. L., HENRIQUES, G. E. P., FONSECA, R. G., VAZ, L. G., CRUZ, C. A. S.
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Este estudo avaliou o efeito de tratamentos térmicos, em atmosfera de argônio, na resistência à tração e na dureza do Ti c.p. e da liga Ti-6Al-4V fundidos. Corpos-de-prova na forma de halteres com seção transversal de 3,0 mm e 42 mm de comprimento foram fundidos pelo sistema Rematitan e submetidos às seguintes condições experimentais: T0 - controle; T1 - aquecimento a 750ºC/2 h; T2 - recozimento a 955ºC/1 h e envelhecimento a 620ºC/2 h. O ensaio de tração foi efetivado na máquina de testes mecânicos (MTS-810) à velocidade de 1,0 mm/min e, em seguida, uma das extremidades do corpo-de-prova foi embutida em resina acrílica, regularizada e polida para a medida da dureza Vickers (Micromet 2100). As médias de resistência à tração e dureza Vickers, obtidas de 10 réplicas para cada grupo foram comparadas estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis. Nos grupos de Ti c.p. não foram observadas diferenças significativas na resistência à tração (MPa): T1- 550,82 = T0- 537,32 = T2- 474,85. Já na dureza Vickers (VHN) os resultados do grupo T2 (259,90) foram significativamente maiores que os outros grupos, que se mostraram iguais entre si (T1- 202,23 = T0- 200,26). Na liga Ti-6Al-4V, em relação à resistência à tração (MPa), T1 (930,29) e T0 (916,42) revelaram igualdade estatística, e significativamente superiores a T2 (753,61). Quanto à dureza Vickers (VHN), diferenças estatisticamente significantes foram observadas entre T2 (369,08) > T1 (351,94) > T0 (340,51).
Os resultados demonstraram diferente comportamento mecânico do Ti c.p. e da liga Ti-6Al-4V frente aos tratamentos térmicos adotados.
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Avaliação da rugosidade de superfície de agentes seladores em resina composta
SANTOS, P. H.*, PAVAN, S., CONSANI, S., CORRER SOBRINHO, L., SINHORETI, M. A. C., BORGES, G. A., ALONSO, R. C. B., REGES, R. V.
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O propósito deste estudo foi avaliar o efeito de agentes seladores com e sem carga na rugosidade de restaurações de resina composta. Cinqüenta classes V de resina composta Z250 (3M) foram confeccionadas em molares humanos e submetidas aos procedimento de acabamento e polimento usando sistema Sof-Lex (3M). Os dentes foram divididos em grupos de acordo com o agente selador utilizado: G1 - controle, sem aplicação de nenhum material; G2 - selante de superfície Fortify (Bisco); G3 - selante de superfície com carga Fortify Plus (Bisco); G4 - adesivo dentinário Single Bond (3M); G5 - adesivo dentinário com carga Opti Bond Solo Plus (Kerr). As restaurações foram avaliadas em rugosímetro SurfCorder SE 1700 para análise da rugosidade de superfície. Os dentes foram submetidos a 60.000 ciclos em máquina de escovação MSEt e novamente avaliados quanto à rugosidade. Os resultados mostraram que antes da escovação, os menores valores foram obtidos para os grupos 4 (0,1936 m), 1 (0,2081 m) e 2 (0,2328 m), sem diferença estatística entre eles (p > 0,01). Os grupos que apresentaram maiores médias de rugosidade foram os grupos 5 (0,4033 m) e 3 (0,4938 m) (p < 0,01). Após a escovação, não houve diferença entre os grupos (p > 0,01). O único grupo que apresentou diferença nos valores de rugosidade antes e após a escovação foi o grupo 1 (controle) cujos valores de 0,2081 m e 0,3536 m, respectivamente, apresentaram diferença significativa entre si (p < 0,01).
A aplicação de agentes seladores sem carga (Single Bond e Fortify) foram eficazes em promover menor rugosidade de superfície em restaurações de resina composta.
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Efeito de diversos reforços sobre a resistência flexional e o tipo de fratura de uma resina para próteses provisórias
BASTOS, L. G. C.*, FERREIRA, P. M., RUBO, J. H.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: luizgcb@usp.br
A proposta deste trabalho foi determinar o efeito de diversos reforços sobre a resistência flexional e o tipo de fratura apresentados por espécimes confeccionados em uma resina polimetilmetacrilato (PMMA), quando submetidos a um teste de carga de três pontos. Sete tipos de reforços constituíram os grupos experimentais com dez espécimes cada: um fio 0,7 mm de diâmetro; um fio de amarrilho trançado; uma fibra de vidro trançada Interlig (Angelus); uma fibra de vidro entrelaçada Splint-It! (Jeneric-Pentron); uma fibra de vidro unidirecional Fibrante (Angelus); uma fibra de polietileno Connect (Kerr) e uma fibra cerâmica flexível GlasSpan (GlasSpan). O grupo controle, também com dez amostras, foi composto de espécimes não reforçados. A confecção dos espécimes e o ensaio mecânico foram realizados seguindo norma ISO 10477 modificada. A análise das fraturas concorreu com a elaboração de um novo sistema de classificação dividindo-as em quatro tipos: Ausente, Parcial, Total Não Separada e Total Separada.
A análise dos resultados (ANOVA, p < 0,05) mostrou haver diferença estatística entre os grupos. O teste de Tukey encontrou que os grupos reforçados com fio 0,7 mm; fibra Interlig e fibra Connect aumentaram significantemente a resistência flexional. As fraturas dos espécimes reforçados foram consideradas mais favoráveis, ocorrendo, predominantemente, os tipos Ausente e Parcial.
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Avaliação da resistência da união de 5 sistemas adesivos através do teste de microcisalhamento
KONNO, A. N. K.*, SINHORETI, M. A. C., CORRER SOBRINHO, L., CONSANI, S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ankkonno@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência ao cisalhamento da união do compósito Filtek Flow (3M/ESPE) à dentina, utilizando 5 sistemas adesivos: G1 - Single Bond (3M/ESPE); G2 - Optibond Solo (Kerr); G3 - One Step Plus/Tyrian (Bisco); G4 - Clearfil SE Bond (Kuraray); e G5 - Adper Self-Etch Adhesive (3M/ESPE). Foram utilizadas 5 coroas de incisivos bovinos incluídas em resina acrílica. As amostras tiveram a dentina exposta através da utilização de lixas de carbeto de silício, sob refrigeração à água. Para a confecção dos corpos-de-prova para o ensaio de microcisalhamento, foram utilizados cilindros de Tygon (TGY-030) de 0,7 mm de diâmetro interno por 1 mm de altura, unidos na superfície de cada amostra tratada com cada sistema adesivo. No interior desses tubos, foi aplicado o compósito restaurador para se obter cilindros para o ensaio mecânico (12 cilindros por grupo). Os corpos-de-prova foram armazenados em água destilada a 37C, por 24 h até o momento do teste em uma máquina de ensaios Instron. O carregamento foi feito utilizando-se um fio ortodôntico de 0,3 mm de diâmetro, o qual envolveu cada um dos 12 cilindros de compósito aderidos na superfície dentinária. Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste Tukey (5%). As médias para cada sistema adesivo e os respectivos desvios-padrão foram: G1: 48,9 MPa (6,3); G2: 48,1 MPa (4,4); G3: 44,2 MPa (8,6); G4: 43,2 MPa (5,7) e G5: 42,0 MPa (7,0).
Através dos resultados obtidos pode se concluir que não houve diferença estatística significante entre os sistemas adesivos avaliados pelo teste de microcisalhamento.
Pb214
Análise comparativa da solubilidade de cimentos Portland e MTA
SOUZA, P. H. C.*, RACHED, R. N., ROSA, E. A. R., WESTPHALEN, V. P. D., SILVA, W. J., GOMES, R.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: phcouto@rla01.pucpr.br
Diferenças na composição química entre cimentos MTA e Portland podem influenciar o grau de solubilidade nestes materiais. Desta forma, este estudo avaliou e comparou a solubilidade de cimentos Portland (C1 a C5, Cia. de Cimento Itambé), cimentos endodônticos MTA e cimento de óxido de zinco e eugenol, a saber: CP-IV-32 (C1), CP-V-ARI-RS (C2), CP-II-Z-32 (C3), CP-I-SI-32 (C4), CP-V-ARI (C5), IRM (C6, Dentsply), MTA Angelus (C7, Angelus) e MTA ProRoot (C8, Dentsply). Os materiais foram manipulados segundo os fabricantes e inseridos em moldes (20 mm de diâmetro x 1,5 mm de espessura). Os espécimes foram preparados e avaliados segundo as normas da ISO/DIS 6876-2. As médias e desvios-padrão de solubilidade (%) para os cimentos foram: C1= 0,10  0,01 a; C2= 0,10  0,01 a; C3= 0,09  0,01 a; C4= 0,10  0,01 a; C5= 0,10  0,01 a; C6= 0,00  0,00 b; C7= 0,12  0,01 c; C8= 0,09  0,01 ad. Os testes de ANOVA e Tukey (5%) revelaram diferenças significantes (p < 0,05) para as médias seguidas de letras distintas. 
As conclusões foram: 1) possíveis diferenças na composição promoveram maior solubilidade para o cimento MTA Angelus em comparação aos cimentos Pro-Root e Portland; 2) apesar das diferenças estatísticas, todos os materiais apresentaram valores de solubilidade abaixo do limite máximo permitido (3%) pela ISO/DIS 6876-2.
Pb215
Resistência de união por microtração de sistemas adesivos autocondicionantes em esmalte intacto e desgastado
HIPÓLITO, V.*, GÓES, M. F., SINHORETI, M. A. C., GIANNINI, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: vdhipolito@yahoo.com.br
O propósito deste estudo foi avaliar a resistência de união dos sistemas autocondicionates “todos em um” Prompt L-Pop (PLP - 3M/ESPE) e Adper (AD - 3M/ESPE), do sistema de “dois passos” Clearfil SE Bond (SE - Kuraray) e o Single Bond (SB - 3M/ESPE) como controle, em esmalte intacto (EI) e desgastado (ED). Também analisou-se o padrão das fraturas em MEV. Vinte molares hígidos foram seccionados no sentido mésio-distal. Metade teve a superfície do esmalte desgastada com lixa SiC e na outra metade, o esmalte permaneceu intacto. Os dentes foram restaurados com a resina composta Z250 (3M/ESPE), seccionados em fatias, obtido o formato de ampulheta com área de 1 mm2 e submetidos ao ensaio de microtração (Instron 4411). Os espécimes fraturados foram analisados em MEV. Os dados foram tratados por análise de variância e teste de Tukey (p < 0,05). Os valores médios em MPa foram: SB/EI - 23,87 (8,08); SB/ED - 24,51 (7,12); PLP/EI - 23,74 (4,01); PLP/ED - 27,51 (5,11); AD/EI - 20,49 (5,72); AD/ED - 20,88 (5,54); SE/EI - 17,19 (5,03); SE/ED - 17,92 (3,09). Não houve diferença estatística entre esmalte intacto e desgastado para todos os materiais. O SE não apresentou valores estatisticamente diferente do AD, mas foi inferior ao SB e PLP. O AD não apresentou diferença significante com relação ao SB e ao PLP. Houve predominância de fraturas em resina e esmalte para todos os sistemas adesivos. 
Os sistemas autocondicionantes de “dois passos” e “todos em um” apresentaram valores de resistência de união diferentes entre si, mas com o mesmo padrão de fratura, que foi semelhante àquele obtido com o ácido fosfórico e SB.
Pb216
Avaliação da microdureza Vickers de um compósito odontológico utilizando aparelho halógeno e a base de LEDs 
RIBEIRO, J. P. F.*, GOMES, J. C., CORTÉS, M. J. V., VIRGENS FILHO, J. S. D., GOMES, O. M.
Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: joao.fribeiro@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi verificar a influência de quatro aparelhos de fotoativação sobre a microdureza Vickers de uma resina composta Filtek Z250 cor A2 (3M/ESPE). Os corpos-de-prova cilíndricos (5 mm de diâmetro por 2 mm de altura) foram preparados em uma matriz metálica cobertos por uma tira de poliéster e fotoativados por 40 s e armazenados em recipientes escuros por 24 h. Cada grupo apresentava cinco corpos-de-prova. Foram utilizados os seguintes aparelhos: Grupo I- Optilux/Demetron; Grupo II- Ultraled/Dabi Atlante; Grupo III- Ultralume Led 2/Ultradent; Grupo IV- Elipar FreeLight/3M-ESPE. O microdurômetro utilizado foi o MMT- 3 (Buehler), usando uma carga de 50 g por 30 s, realizando quatro penetrações na região de topo e base de cada amostra. Os maiores valores médios foram observados na região de superfície de topo (GI - 70,05 VH; GII - 60,93 VH; GIII - 75,09 VH; GIV - 75,61 VH) quando comparado à superfície de base (GI - 67,08 VH; GII - 50,61 VH; GIII - 69,16 VH; GIV - 68,64 VH). Utilizou-se a análise estatística ANOVA (Newman-Keuls), sendo que a microdureza na região de superfície de topo diferenciou-se estatisticamente da superfície de base (p < 0,05) para os grupos II, III, IV. 
Concluiu-se que os melhores resultados independente da superfície analisada foram GIV e GIII, sendo estatisticamente superiores aos demais grupos (p < 0,05), porém entre si a diferença não foi significante. O Grupo I mostrou-se superior ao Grupo II, o qual apresentou menor microdureza da resina composta. 
Pb217
Resistência à tração diametral de três cimentos de ionômero de vidro indicados no ART
VONO, H. Z.*, CEFALY, D. F. G., TAPETY, C. M. C., NAVARRO, M. F. L.
Odontopediatria, Ortodontia, Saúde Coletiva - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: helenavono@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi analisar a resistência à tração diametral de três cimentos de ionômero de vidro indicados para o tratamento restaurador atraumático (ART): Bioglass R (Biodinâmica) - convencional, Ketac-Molar (ESPE) - alta viscosidade e Fuji VIII (GC) - modificado por resina. Um total de 8 espécimes cilíndricos de cada material (6 mm de diâmetro x 3 mm de altura) foram confeccionados e armazenados em água deionizada. Após 24 horas, os testes foram realizados na máquina de ensaios Kratos. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância a um critério e ao teste de Tukey para múltiplas comparações. As médias das resistências em MPa foram: 13,89 (1,70) para o Bioglass R; 23,84 (1,12) para o Fuji VIII e 14,97 (0,84) para o Ketac-Molar. 
O Fuji VIII apresentou uma resistência superior estatisticamente significante aos outros dois ionômeros. Não houve diferença estatísticamente significante entre o Ketac-Molar e o Bioglass R.
Pb218
Estudo da correlação entre resistência à tração diametral e conteúdo de carga de cimentos resinosos
FERREIRA, A. R.*, REGES, R. V., SANTOS, J. G. D., FONSECA, R. G., ROCHA, S. S., ADABO, G. L.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: anelinbr@hotmail.com
Foi objetivo deste estudo avaliar a correlação entre resistência à tração diametral e conteúdo de carga em volume de 5 cimentos resinosos duais. Para o ensaio de tração diametral, os cimentos foram proporcionados, espatulados e inseridos em matriz metálica de 4 mm x 2 mm. Posteriormente à fotopolimerização das duas superfícies dos corpos-de-prova por 60 segundos, os mesmos foram destacados da matriz e armazenados, por 24 horas, em frascos escuros com água destilada, em estufa a 37ºC aguardando o momento do ensaio que foi realizado em máquina de ensaios mecânicos MTS 810. O volume das partículas foi determinado pelo Princípio de Arquimedes, calculando-se a diferença entre as massas do corpo-de-prova ao ar e em água. A pesagem foi feita em balança com precisão de 0,0001 g e a massa imersa em água foi medida adaptando-se uma peneira, em substituição ao prato de pesagem. Para o cálculo do volume das partículas inorgânicas, a fase resinosa foi eliminada em forno a 700ºC e a massa resultante foi medida ao ar e em água. Com base nos volumes do compósito e das partículas calculou-se o porcentual volumétrico inorgânico. Foram obtidos os seguintes valores médios de porcentual volumétrico e resistência à tração diametral respectivamente para cada cimento: Scotchbond Resin Cement 68% e 53,3 MPa, Panavia F 68% e 44,0 MPa, Variolink II 56% e 48,4 MPa, RelyX 61% e 51,2 MPa e Enforce 58% e 48,5 MPa. O valor de correlação de Pearson foi de r = 0,3708.
Assim, concluiu-se que o conteúdo de carga não determinou a resistência dos cimentos estudados.
Pb219
Fusibilidade e dureza de uma liga comercial de Ni-Cr nova e refundida acrescida ou não de liga nova
FERNANDES, D. R.*, CONSANI, S., CORRER SOBRINHO, L., SINHORETI, M. A. C., PANZERI, F. C.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: danoca@zipmail.com.br
Este trabalho verificou a influência da fonte de calor na fusibilidade e dureza Rockwell 30T de uma liga à base de Ni-Cr nova (VeraBond II), refundida e nova acrescida de sobras. Para análise da fusibilidade foram feitas 10 amostras para cada condição de liga, com tela de poliéster (11 x 11 filamentos de 0,22 mm de espessura), contendo pino formador do canal de alimentação. Para análise da dureza foram confeccionadas pastilhas em cera azul (8,0 mm de diâmetro por 2,0 mm de espessura). Os corpos-de-prova foram fixados à base do cadinho, incluídos em revestimento fosfatado e aquecidos em forno elétrico. Para fundir foram utilizadas 15 gramas de liga liquefeita com maçarico oxigênio/acetileno ou por indução. A análise da fusibilidade foi realizada pela contagem dos espaços preenchidos pela liga. Para dureza, os corpos-de-prova metálicos foram incluídos em resina acrílica e após polimento e acabamento foram submetidos ao teste no aparelho Testor HTI Super-Panambra. Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%). Os valores médios de fusibilidade nos aquecimentos por indução ou maçarico foram respectivamente: liga nova (98,6% e 83,3%), mista (98,3% e 74,2%) e refundida (97,7% e 80,3%) e para os valores médios de dureza foram respectivamente: liga nova (87,2 e 85, 9), mista (86,1 e 87,2) e refundida (85,3 e 76,9).
A indução monstrou melhores resultados na fusibilidade. Não houve diferença nos valores de dureza para as fontes de calor nas ligas virgem e mista. A indução monstrou melhores resultados que o maçarico nas ligas nova e mista.
Pb220
Efeitos do meio ácido sobre a microdureza da resina composta
CARVALHO, J. C.*, TORRES, C. R. G., ARAÚJO, M. A. M., ARAÚJO, R. M., CARVALHO, J. P. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: jccarvalho901@globo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do meio ácido sobre a microdureza das resinas compostas. Corpos-de-prova foram preparados através de uma matriz de aço e um fotopolimerizador Jetlite 4000 (J. Morita - 1.200 mW/cm2/40 s). Três tipos de resina e dois ciclos de polimerização foram testados: Grupo 1 - A110 (3M) + ciclo constate; G2 - A110 + ciclo modulado; G3 - Esthet X (EX, Dentsply) + constante; G4 - EX + modulado; G5 - SureFil (SF, Dentsply) + constante; G6 - SF + modulado. A dureza Vickers superficial foi obtida através de um microdurômetro (FM-700, Future-Tech, 50 g/10 s). Após a avaliação inicial (I), os espécimes foram imersos num gel de ácido lático a 0,02 N (pH 4,5) por 15, 30 e 45 dias (D), sendo a dureza reavaliada a cada período. Os testes de ANOVA e Tukey ( = 5%) foram utilizados para análise estatística. As médias ( DP) obtidas foram: G1 (p = 0,00): I = 43,3 ( 3,2)a, 15D = 35,6 ( 2,0)bc, 30D = 37,5 ( 2,8)b, 45D = 34,1 ( 1,9)c; G2 (p = 0,00): I = 41,0 ( 2,3)a, 15D = 34,0 ( 2,1)b, 30D = 36,9 ( 8,0)ab, 45D 35,2 ( 1,0)b; G3 (p = 0,3): I = 49,9 ( 9,4)a, 15D = 49,23,0 ( 9,5)a, 30D = 45,6 ( 6,9)a, 45D 43,8 ( 6,5)a; G4 (p = 0,00): I = 55,3 ( 3,6)a, 15D = 53,3 ( 3,8)a, 30D = 43,2 ( 4,3)b, 45D = 41,4 ( 5,8)b; G5 (p = 0,03): I = 70,2 ( 5,0)a, 15D = 66,2 ( 8,1)ab, 30D = 67,9 ( 4,0)ab, 45D = 62,8( 3,7)b; G6 (p = 0,10): I = 69,0 ( 1,8)a, 15D = 68,9 ( 4,5)a, 30D = 67,2 ( 6,6)a, 45D = 64,7 ( 2,4)a. Os grupos acompanhados das mesmas letras não diferem significativamente.
Concluímos que para a A110, o meio ácido por 15 dias promoveu uma redução significativa na dureza, enquanto para a EX e SF, isto só ocorreu após 30 e 45 dias, respectivamente.
Pb221
Avaliação da resistência à fratura e à fadiga em meio seco e úmido da cerâmica In Ceram fixada com cimentos
REGES, R. V.*, CORRER SOBRINHO, L., SINHORETI, M. A. C., CONSANI, S., BORGES, G. A.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rogerfopbr@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da resistência à fratura e a fadiga da cerâmica In Ceram em meio úmido e seco, fixadas com cimentos de ionômero de vidro (Vitremer) e resinoso (Variolink II). Sessenta coroas com 8,0 mm de diâmetro por 8,5 mm de altura foram confeccionadas com a cerâmica In Ceram. Trinta coroas foram fixadas sobre dentes bovinos com Vitremer e 30 com Variolink II e armazenadas em água destilada a 37C por 24 horas. Para cada cimento, 10 amostras foram submetidas ao ensaio de resistência à fratura numa Instron a velocidade de 1,0 mm/min, 10 ao ensaio de fadiga por 60.000 ciclos com 2 Hz em meio seco e 10 em meio úmido e depois fraturadas. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%) e mostraram que a resistência à fratura e à fadiga em meio seco e úmido das coroas fixadas com Variolink II (1.527 N; 1.110 N e 842 N) foram estatisticamente superiores as fixadas com o Vitremer (1.182 N; 926 N e 709 N). A resistência das coroas In Ceram fixadas com o Variolink II e Vitremer diminuíram significantemente após fadiga em meio seco (1.110 N e 926 N) e meio úmido (842 N e 709 N).
Coroas In Ceram fixadas com Variolink II apresentaram resistência à fratura e à fadiga superiores as fixadas com o Vitremer. A fadiga em meio seco e úmido promoveu diminuição na resistência final de fratura, nas coroas fixadas com os dois cimentos.
Pb222
Avaliação da alteração dimensional de modelos de gesso tipo IV colados com adesivo à base de cianoacrilato
TELLES, D. M.*, SANTIAGO, L. C.
Prótese - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: dmtelles@uerj.br
O objetivo desse estudo foi avaliar a alteração dimensional de modelos de gesso colados com adesivo à base de cianoacrilato (Super Bonder). Foram confeccionados 10 corpos-de-prova, em forma de bastão hexagonal com 0,7 cm de espessura, de gesso-pedra tipo IV Velmix vazados em um molde de silicone extraduro, confeccionado a partir de um modelo metálico com duas marcas. Os modelos de gesso obtidos foram levados ao microscópio Mitutoyo, onde foram realizadas 3 medições distintas para determinar a distância entre as marcas existentes. Uma vez medidos, os modelos foram fraturados manualmente e a seguir, uma fina camada da cola instantânea Super Bonder foi pincelada em um dos fragmentos, que foram reposicionados e mantidos em posição até a secagem da cola. Após a colagem, 3 novas medições das distâncias entre as marcas foram realizadas no microscópio. As médias da distância entre as marcas antes (DI) e depois (DF) da fratura e colagem, foram de 15,746 mm (DP = 0,00327 mm) e 15,765 mm (DP = 0,0468), respectivamente. Após análise estatística, o teste t mostrou não haver diferença estatística significativa (p < 0,01) entre a DI e DF.
Desta forma, podemos concluir que os modelos de gesso tipo IV Velmix não sofreram alterações dimensionais significativas, quando submetidos à fratura e colagem com cola instantânea Super Bonder.
Pb223
Análise da microdureza superficial de resinas compostas fotoativadas e polimerizadas adicionalmente por calor
CARVALHO, G. L.*, SPOHR, A. M., SOUZA, R. B., HÜBLER, R., BURNETT JUNIOR, L. H.
Clínica - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: carvalho.gustavo@ig.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar, in vitro, a dureza superficial das resinas compostas Charisma e Artglass (Kulzer) submetidas a tratamentos de polimerização adicional. Foram confeccionados 35 discos de cada material (8 mm de diâmetro e 2 mm de espessura). A resina composta Charisma foi fotoativada por 20 s com aparelho XL3000 (3M) e, a Artglass, por 90 s no forno UNIXS (Kulzer). As superfícies foram acabadas com lixas de carbeto de silício 1.200. As amostras foram divididas em 7 grupos: 1- sem tratamento (controle); 2- água 100C, 1 min; 3- água 100C, 5 min; 4- água 100C, 10 min; 5- microondas potência 500 W, 30 s; 6- microondas 500 W, 1 min; 7- microondas 500 W, 2 min. Medidas de dureza Vickers (MPa) foram realizadas no equipamento Fischerscope HV100, sendo realizadas 5 leituras na superfície fotoativada com carga de 25 g. ANOVA e teste de Tukey (1%) mostraram que a dureza superficial da Charisma não diferiu estatisticamente quando submetida aos tratamentos em água a 100ºC por 1 min (526,97), 5 min (519,51), 10 min (525,74), microondas 1 min (475,09) e 2 min (454,92), sendo estatisticamente superiores ao grupo controle (369,23). Microondas 30 s (423,18) não diferiu estatisticamente do controle e do microondas 1 min e 2 min. Para a Artglass, não houve diferença estatística entre o grupo controle (466,55) e os tratamentos em água a 100ºC por 1 min (476,13), 5 min (471,00), 10 min (485,87), microondas 30 s (482,41), 1 min (464,29) e 2 min (485,33).
Os tratamentos de polimerização adicional foram meios efetivos para o aumento da dureza superficial da resina composta Charisma.
Pb224
Efeito dos agentes protetores de superfície na resistência à tração diametral do ionômero de vidro em diferentes meios
OLIVEIRA, M. T. M.*, LEAL, M. B., CATIRSE, A. B. E. B., PAGNANO, V. O.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: mterezamoura@uol.com.br
O propósito deste estudo foi avaliar o efeito do uso de agentes protetores de superfície (P1 - sem proteção e P2 - com proteção), na resistência à tração por compressão diametral em dois tipos de ionômero de vidro para restauração (V1 - Vidrion R e V2 - Vitremer), em diferentes meios de imersão (S1 - saliva artificial e S2 - Coca-Cola). Foram preparadas 64 amostras, com oito repetições para cada condição experimental, divididas em grupos de acordo com o tipo de material, o uso do protetor de superfície e o meio, permanecendo imersas por um período de 24 h. Posteriormente, os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de tração por compressão diametral, realizado em máquina universal EMIC MEM-2000, com velocidade da travessa móvel de 0,5 mm/min e célula de carga de 500 kgf. Os resultados (MPa) foram submetidos à análise de variância e teste estatístico de Tukey (p < 0,05): P1 (10,03) determinou uma menor resistência do que P2 (11,89); V1 (6,30) apresentou menor resistência do que V2 (15,61); S1 (9,66) proporcionou menor resistência do que S2 (12,25); o efeito do uso de protetor de superfície, assim como a influência do meio, foi estatisticamente significante apenas para o Vitremer (p < 0,05). 
Concluiu-se que o uso de agentes protetores de superfície aumentou a resistência à tração por compressão diametral do ionômero de vidro, porém sem diferença estatística para o Vidrion R, que por sua vez apresentou menor resistência do que o Vitremer; a Coca-Cola proporcionou um aumento na resistência, entretanto não estatisticamente significante para o Vidrion R.
Pb225
Efeito da variação da angulação da ponta ativa do aparelho fotoativador na dureza Knoop de um compósito odontológico
CORRER, A. B.*, SINHORETI, M. A. C., CORRER SOBRINHO, L., TANGO, R. N., CONSANI, S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: amerbc@yahoo.com.br
Este estudo verificou a dureza do compósito P60 (3M/ESPE), em diversas profundidades, utilizando várias angulações de fotoativação. Foram utilizados 28 incisivos bovinos incluídos em resina acrílica, com a face vestibular exposta, onde foram preparadas cavidades cilíndricas com 5 mm de profundidade por 3 mm de diâmetro. Os dentes foram separados em 4 grupos, de acordo com a angulação da ponteira durante a fotoativação (90º, 100º, 110º e 120º). O compósito foi inserido em um único incremento e fotoativado por 20 s com o aparelho XL2500 (3M/ESPE). Após a fotoativação, as amostras foram armazenadas em estufa a 37ºC, por 24 horas. Os corpos-de-prova foram seccionados para a realização das leituras de dureza. Para cada corpo-de-prova foram realizadas 3 leituras para cada profundidade: superfície, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm e 5 mm. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%). As médias de dureza para cada região, dentro das angulações 90º, 100º, 110º e 120º foram, respectivamente: superfície (86,1; 87,12; 83,4; 84,7), 1 mm (87,5; 87,6; 80,5; 81,2), 2 mm (86,7; 85,6; 80,5; 79,1), 3 mm (82,6; 84,8; 79,0, 74,8), 4 mm (82,4; 80,4; 76,6; 71,4) e 5 mm (72,2; 69,7; 65,4; 61,2). Não houve diferença estatisticamente significativa entre as angulações na região de superfície e 1 mm. Para as regiões de 2 mm, 3 mm, 4 mm e 5 mm houve diferença estatisticamente significativa entre as angulações de 90º e 120º.
A variação da angulação da ponta do aparelho fotoativador pode influenciar significativamente a dureza do compósito P60 em camadas com mais de 1 mm de espessura.
Pb226
Avaliação da alteração dimensional de siliconas de reação por condensação e adição
STARLING, J.*, MOTA, J. M. L. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: assafbacha@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a alteração dimensional de três siliconas de reação por condensação (Speedex - Coltène, Optosil Comfort/XantoprenVL Plus - Kulzer, Coltoflax/Coltex - Coltène) e de uma silicona de reação por adição (President - Coltène), em função dos modelos de gesso obtidos em diferentes tempos de armazenagem dos seus moldes. Réplicas de pilar CeraOne WP, Nobel Biocare, foram moldadas pela técnica da dupla moldagem, com as consistências densa e fluida, empregando moldeiras individuais de resina acrílica perfuradas. Os moldes obtidos foram armazenados, em temperatura ambiente controlada (22  2C) e umidade relativa do ar de 50%. Os modelos em gesso tipo IV Velmix foram obtidos em diferentes tempos: imediato, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 3 dias e 7 dias. Cada modelo em gesso foi medido, em posições padronizadas, por um micrômetro digital Mitutoyo. Os dados foram submetidos à análise estatística (teste de Kruskal-Wallis, p 0,05, n = 5). Os valores percentuais médios da diferença de tamanho entre as réplicas dos modelos mestre e dos modelos de gesso mostraram que houve, de maneira geral, uma contração dos materiais de moldagem em direção ao centro do molde, pois os seus modelos mostraram-se menores com o aumento no tempo de armazenamento dos moldes.
Concluiu-se que os moldes dos materiais Speedex, Optosil Comfort/XantoprenVL Plus e President poderiam ser armazenados por até 7 dias, enquanto os moldes do material Coltoflax/Coltex não deveriam ser armazenados, devendo ser o modelo de trabalho obtido o mais rápido possível, para garantir a sua precisão.
Pb227
Comparação das forças de contração de polimerização de uma resina composta utilizando aparelho halógeno e a base de LEDs
CORTÉS, M. J. V.*, GOMES, J. C., ESPINOZA, J. C. C., CAVINA, D. A., VIRGENS FILHO, J. S. D., RIBEIRO, J. P. F., MONDELLI, R. F. L.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. E-mail: mivico@netexplora.com
O objetivo deste trabalho foi determinar a intensidade das forças geradas durante a contração de polimerização de uma resina microhíbrida Filtek Z250 cor A2 (3M) através de cinco fontes diferentes de luz, sendo: Grupo I - Optilux/Demetron; Grupo II - Elipar FreeLight/3M-ESPE; Grupo III - Ultralume LED2/Ultradent; Grupo IV - Ultraled/Dabi Atlante e Grupo V - Ultrablue/DMC. Foram utilizadas duas bases de aço em forma retangular (6 x 2 mm), posicionadas paralelamente, sendo uma conectada ao braço móvel da máquina de ensaios (Emic - DL 500), através da célula de carga de 10 kg, e a outra ao braço fixo. A resina foi introduzida entre as bases metálicas, com 1 mm de altura, volume de 12 mm3 e fator C de 1,5. As bases ficaram fixas durante o ensaio (40 s) e as tensões geradas durante a polimerização foram registradas numa curva de força versus tempo e os valores finais foram expressos em N, num total de dez ensaios para cada aparelho. A análise estatística deu-se através do teste ANOVA (teste Newman-Keuls), utilizando-se um nível de significância de p < 0,05. A média dos grupos foi: Grupo I - 6,65 N; Grupo II - 5,57 N; Grupo III - 5,44 N; Grupo IV - 4,83 N e Grupo V - 6,11 N. 
Concluiu-se que estatisticamente houve diferença entre todos os grupos estudados, com exceção dos Grupos II e III quando comparados entre si.
Pb228
Efeito de diferentes tipos de reforços sobre o módulo de elasticidade (rigidez) de uma resina acrílica para provisórias
ALMONTE, T. G. R.*, BASTOS, L. G. C., RUBO, J. H., FERREIRA, P. M.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: rodriguez_thania@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito de diversos reforços sobre a rigidez, traduzida pelo módulo de elasticidade de amostras confeccionadas em uma resina polimetilmetacrilato, quando submetidas a um teste de flexão. Sete tipos de reforços constituíram os grupos experimentais com dez espécimes cada: um fio 0,7 mm de diâmetro; um fio de amarrilho trançado; uma fibra de vidro trançada Interlig (Angelus); uma fibra de vidro entrelaçada Splint-It! (Jeneric-Pentron); uma fibra de vidro unidirecional Fibrante (Angelus); uma fibra de polietileno Connect (Kerr) e uma fibra cerâmica flexível GlasSpan (GlasSpan). O grupo controle, também com dez amostras, foi composto de espécimes não reforçados. A confecção dos espécimes e o ensaio mecânico foram realizados seguindo norma ISO 10477 modificada.
A análise dos resultados (ANOVA, p < 0,05) mostrou haver diferença estatística entre os grupos. O teste de Tukey encontrou que os grupos reforçados com fio 0,7 mm; fibra Interlig; fibra Splint-It!; fibra Connect e fibra GlasSpan, aumentaram o módulo de elasticidade, isto é, a sua rigidez, em relação ao grupo controle.
Pb229
Análise da densidade óptica de materiais restauradores estéticos
HEHN, L.*, PITONI, C. M., FONTANELLA, V.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: lisihehn@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a radiopacidade de quatro materiais restauradores estéticos em relação à dentina. Para isso, foram realizados preparos cavitários oclusais padronizados em 12 pré-molares extraídos, através de uma ponta diamantada 1092 em alta rotação e os dentes divididos em quatro grupos experimentais, de acordo com o material restaurador (resinas compostas Charisma/Kulzer, Herculite/Kerr, Z250/3M e cimento de ionômero de vidro resinoso modificado Vitremer/3M). De cada dente foi obtida uma radiografia periapical padronizada, com simulador de tecidos moles, filme periapical n 4 (Insight), expostos com 70 kVp, 10 mA e 0,3 s, processados pelo método automático. As imagens foram digitalizadas em tamanho original, em 300 dpi e 8 bits, e armazenadas em formato JPEG. No programa Photoshop v. 6.0 foram obtidos os valores médios e os desvios padrão dos níveis de cinza em uma área padronizada da restauração e da dentina do mesmo dente. A densidade media de pixel e o desvio-padrão em áreas de restauração/dentina observadas foram 185,00  4,00/129,00  1,73 (Herculite), 169,67  4,16/122,33  7,37 (Charisma), 163,00  6,00/122,33  11,01 (Z250) e 158,00  13,00/129,33  13,65 (Vitremer). Houve diferença estatisticamente significante (p = 0,01) entre densidade média das restaurações (168,92  12,49) e as áreas controle (125,75  8,89).
Os materiais restauradores testados apresentaram densidade óptica maior que a dentina, na seguinte ordem decrescente: Herculite, Charisma, Z250 e Vitremer, sendo possível diferenciá-los da dentina adjacente em exames radiográficos.
Pb230
Análise comparativa da resistência à compressão de cimentos Portland e MTA
RACHED, R. N.*, ROSA, E. A. R., SILVA, W. J., WESTPHALEN, V. P. D., WESTPHALEN, F. H., GRÉGIO, A. M. T., BORSATO, K. S.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: ronura@yahoo.com
A literatura tem demonstrado uma similaridade química entre o cimento de agregado de trióxido mineral (MTA) e os cimentos Portland para construção civil. Frente à interação entre composição e resistência dos materiais, este estudo avaliou e comparou a resistência à compressão de cimentos Portland (C1 a C5, Cia. de Cimento Itambé), cimentos endodônticos MTA e cimento de óxido de zinco e eugenol, a saber: CP-IV-32 (C1), CP-V-ARI-RS (C2), CP-II-Z-32 (C3), CP-I-SI-32 (C4), CP-V-ARI (C5), IRM (C6, Dentsply), MTA Angelus (C7, Angelus) e MTA ProRoot (C8, Dentsply). Após manipulação, os cimentos foram inseridos em moldes cilíndricos (12 mm de altura e 6 mm de largura) para a confecção dos espécimes. Após os períodos de armazenagem de 24 horas e 14 dias, os ensaios foram conduzidos em uma máquina de ensaio Emic. Os valores médios de resistência à compressão (MPa) agrupados nos dois tempos foram: C1= 38,5  6,5 ab; C2= 36,1  7,9 ab; C3= 35,1  10,7 ab; C4= 38,4  8,0 ab; C5= 39,9  9,7 ab; C6= 28,8  10,2 a; C7= 41,8  9,7 b; C8= 27,8  12,7 a. Os valores médios agrupados nos cimentos para cada tempo foram: 24 horas = 32,0  7,2 a; 14 dias = 39,6  10,8 b. Os testes de ANOVA e Tukey (5%) revelaram diferenças significantes (p < 0,05) para as médias seguidas de letras distintas.
Concluiu-se que: 1) possíveis diferenças de composição induziram uma maior resistência para o cimento MTA Angelus comparado ao cimento Pro-Root; 2) os cimentos Portland não diferiram do cimento Pro-Root; 3) todos os cimentos tiveram a resistência aumentada após 14 dias de armazenagem.
Pb231
Avaliação fotoelástica das tensões de contração de polimerização, em função da técnica e fonte de ativação
LOPES, L. G.*, FRANCO, E. B., PEREIRA, J. C., MONDELLI, R. F. L.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. E-mail: lawrence@ucb.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar as tensões de contração produzidas pela resina A110, em função da fotoativação convencional (FC), com luz halógena (LH) e LED, e gradual (FG) por pulso interrompido (FC), tendo o sistema químico (Bisfil 2B) como controle. Foram feitos modelos fotoelásticos contendo uma cavidade (5 mm de comprimento x 3 mm x 2 mm de profundidade). Sete espécimes foram obtidos para cada grupo, utilizando os aparelhos VIP (Bisco) e o UltraLed (Dabi Atlante) para fotoativação. As resinas foram inseridas em volume único e ativadas da seguinte forma: G1- (FC-LH) 60 s x 600 mW/cm2; G2- (FC-LED) 60 s x 130 mW/cm2; G3- (FG-LH) 3 s x 200 mW/cm2 + 3 min de intervalo + 59 s x 600 mW/cm2 e G4- sistema químico. Uma fatia com 2 mm de espessura foi obtida de cada espécime. A análise das tensões geradas foi estabelecida sob microscopia de luz polarizada, por meio da observação de franjas nas paredes do modelo. As imagens foram avaliadas por um programa de imagem, determinando-se a área referente às tensões em mm2. Os resultados obtidos foram: G1- 7,1  0,38a; G2- 7,3  0,4a; G3- 6,1  0,67b; G4- 3,1  0,62c. Os dados foram submetidos à análise de variância a um critério e Tukey (p = 0,05). O sistema químico induziu as menores áreas de tensão, sendo que a técnica de polimerização por pulso interrompido reduziu-as significativamente, quando comparada à FC. As fontes de luz (FC-LH e FC-LED) tiveram comportamento semelhante.
A técnica de fotoativação por pulso interrompido evidenciou-se como procedimento viável para minimizar as tensões de contração, quando comparada à convencional. 
Pb232
Efeito de dentifrícios sobre a superfície de esmalte clareada – avaliação da rugosidade
WORSCHECH, C. C.*, RODRIGUES, J. A., MARTINS, L. R. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: caldri@terra.com.br
Dentifrícios são utilizados para limpeza dos dentes durante o tratamento clareador e, quando são abrasivos podem causar alterações na superfície externa do esmalte. O propósito deste estudo in vitro foi o de avaliar a rugosidade superficial do esmalte humano, exposto a 10% de peróxido de carbamida, em diferentes intervalos de tempo e, submetido a diferentes tratamentos superficiais de limpeza. G1 - não escovado (grupo controle), G2 - escovado com dentifrício abrasivo fluoretado, G3 - escovado com dentifrício abrasivo não fluoretado, G4 - escovado sem dentifrício. Sessenta fragmentos de esmalte de terceiros molares humanos com 4 x 4 mm foram obtidos e, individualmente embebidos em resina de poliestireno. As amostras foram polidas com discos e feltros. Um perfilômetro foi utilizado para obter 3 medidas de rugosidade sobre a superfície de cada espécime e a média de valores de Ra foi determinada. O clareamento foi feito durante 6 horas, diariamente. Em seguida, cada amostra recebeu o tratamento superficial de limpeza e foi mantida em saliva artifcial, pelas 18 horas remanescentes. ANOVA e Tukey’s HSD hoc análises revelaram significativas diferenças nos valores de rugosidade, para o esmalte clareado e tratado com diferentes tratamentos superficiais de limpeza. G1 e G4 não mostraram alterações nos valores de rugosidade, G2 e G3 mostraram um significativo aumento nos valores de rugosidade.
A utilização exclusiva de peróxido de carbamida não alterou a rugosidade superficial do esmalte, mas, quando associado com dentifrícios abrasivos um significativo aumento nos valores de rugosidade ocorreu.
Pb233
Estudo in vitro da variação da temperatura intrapulpar de incisivos bovinos irradiados com o laser de Er:YAG
MARTINS, V. R. G.*, TANJI, E. Y., WETTER, N. U., NOGUEIRA, R. D., EDUARDO, C. P.
LELO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: vinigmartins@hotmail.com
Uma das maiores preocupações em relação à utilização dos lasers em Odontologia é a temperatura gerada no tecido e áreas circundantes no momento da irradiação. Um aumento de temperatura no interior da câmara pulpar na ordem de 5,5ºC pode resultar em alterações irreversíveis da polpa. Este estudo teve como objetivo avaliar a variação da temperatura da câmara pulpar durante a irradiação com o laser de Er:YAG. Foram utilizados 36 incisivos bovinos, que tiveram o esmalte e a dentina da face vestibular desgastados até atingirem a espessura de 2,0 mm entre a parede pulpar da cavidade e a câmara pulpar. As amostras foram divididas em 9 grupos: G1: 250 mJ (energia por pulso), 2 Hz (freqüência); G2: 250 mJ, 4 Hz; G3: 250 mJ, 6 Hz; G4: 300 mJ, 2 Hz; G5: 300 mJ, 4 Hz; G6: 300 mJ, 6 Hz; G7: 350 mJ, 2 Hz; G8: 350 mJ, 4 Hz; G9: 350 mJ, 6 Hz. Todas as irradiações foram realizadas sob refrigeração com spray ar/água. O sensor do termopar foi introduzido na câmara pulpar através da abertura palatina das amostras e fixado à parede vestibular da câmara pulpar com auxílio da pasta térmica. Os resultados indicaram uma diminuição da temperatura nas amostras dos grupos 1 (–1,65ºC), 4 (–0,48ºC), 7 (–0,18ºC) e 8 (–0,08ºC). Os grupos 2, 3, 5, 6, e 9 apresentaram aumento da temperatura intrapulpar, porém inferiores a 2,0ºC.
As condições deste estudo permitem concluir que o uso do laser de Er:YAG promoveu aumentos de temperatura aceitáveis no interior da câmara pulpar, não atingindo o nível crítico de 5,5ºC.
Pb234
Estudo da resistência adesiva da dentina bovina, submetida ao teste de microtração, em diferentes profundidades
DUTRA-CORRÊA, M.*, ANAUATE NETTO, C., PERDIGÃO, J.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE GUARULHOS. E-mail: maristeladcb@uol.com.br
A dentina bovina, ao contrário da humana, apresenta maior diâmetro dos túbulos próximo ao LAD e menor próximo à polpa (Bonfim et al., 2000, Bonfim et al., 2001). Baseado nesta evidência, esta pesquisa objetiva avaliar o quanto estas variações de diâmetro podem interferir na resistência adesiva à microtração, em diferentes profundidades. Foram utilizados 30 incisivos bovinos. Os dentes foram cortados no sentido longitudinal (M-D), separados em duas partes, uma vestibular e outra lingual. Foi obtida uma área da face vestibular com 1 cm2. Foram formados dois grupos. No Grupo I, utilizou-se a dentina superficial da face vestibular e no Grupo II a dentina profunda, próxima à polpa. Nos dois grupos o procedimento restaurador foi idêntico, a dentina foi condicionada com ácido fosfórico a 35% (3M/ESPE) por 15 s e depois lavada e seca, porém mantendo-a ligeiramente úmida. Foi utilizado um adesivo de frasco único, (Single Bond - 3M/ESPE) a restauração foi realizada com a resina Z250, conforme recomendação do fabricante. As amostras foram cortadas em palitos com 1 mm2 de área seccional. Trinta palitos foram obtidos, dois de cada dente, e testados com Geraldeli’s device a uma velocidade de 1 mm/min. Obteve-se o seguinte resultado em MPa: no Grupo I (dentina superficial) a média foi de 42,8  10,7 e no Grupo II (dentina profunda) a média foi de 36,2  16,4.
Embora os resultados sugiram uma tendência para médias mais elevadas em dentina superficial, a análise estatística mostrou que não houve diferença significante entre as médias dos dois grupos para p > 0,094.
Pb235
Avaliação clínica da técnica ART após 24 meses
PACHÁ, D. S.*, PISANESCHI, E., DIAS, K. R. H. C., NAVARRO, M. F. L.
Odontologia Restauradora - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS. E-mail: elda@mpcnet.com.br
Apesar da prevalência da cárie dental ter diminuído em países mais desenvolvidos, este ainda é um problema de saúde pública em comunidades carentes, sem acesso aos tratamentos preventivos e curativos. A técnica ART foi apresentada à comunidade científica em 1994. Esse tratamento se caracteriza por empregar poucos intrumentos e dispensar a utilização do equipamento odontológico convencional, exceto em casos onde a técnica é empregada em idosos, gestantes ou pacientes com dificuldades motoras. A proposta deste estudo foi avaliar a eficiência da técnica ART durante 24 meses. Este estudo foi realizado em crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, de ambos os sexos, em uma mesa com colchonete. Vinte e seis pacientes foram atendidos e 55 restaurações com o CIV - Ketac-Molar foram realizadas tanto em dentes decíduos como em dentes permanentes. As restaurações foram avaliadas após um período de 3, 6, 12 e 24 meses, usando o score USPHS e dividindo os grupos em 4 de acordo com a idade das restaurações: Grupo I - 3 meses; Grupo II - 6 meses; Grupo III - 12 meses e Grupo IV - 24 meses. As médias obtidas foram: Gr I = 60,50; Gr II = 60,50; Gr III = 70,50 e Gr IV = 75,50. Os testes Kruskal-Wallis e Man-Whitney (p < 0,05) mostraram que os grupos III e IV foram estatisticamente diferentes dos outros grupos. 
Baseado nos resultados e no desempenho clínico das restaurações, os autores concluíram que a técnica ART é uma alternativa de tratamento, pelo menos por 24 meses.
Pb236
Contaminação mercurial em alunos da Faculdade de Odontologia de Araraquara verificada através de concentrações na urina
MOYSÉS, M. R.*, FONTANA, U. F., RIBEIRO, J. C. R., DIAS, S. C., REIS, A. C. D.
Instituto de Ciências da Saúde - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: marcos@unincor.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a contaminação mercurial em alunos de graduação da Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP, do início ao término do ano letivo, por meio das concentrações de mercúrio na urina. Foram utilizados alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de graduação. Apresentaram-se como voluntários 217 alunos e foram selecionados 132, por meio de questionários e exame clínico bucal, com a finalidade de conseguir volume amostral homogêneo, e destes foram escolhidos aleatoriamente 24 alunos de cada ano. Foram realizadas coletas de amostras de urina (primeira da manhã) durante o ano letivo e os alunos preenchiam questionários com dados sobre o uso do mercúrio no trabalho odontológico dentro da Faculdade. Foram coletadas 192 amostras do 1º ano, 159 amostras do 2º ano, 153 amostras do 3º ano e 143 amostras do 4º ano. A determinação de mercúrio na urina foi realizada por meio do espectrofotômetro de absorção atômica. Todas as amostras de urina coletadas foram analisadas quanto à densidade e ao teor de creatinina com o objetivo de possibilitar a correção da expressão dos valores urinários de mercúrio. A análise estatística dos resultados foi realizada usando um esquema “one-way” para as comparações entre grupos e um esquema “two-way” fatorial 2 x 2 para as comparações entre grupos e momentos. Utilizou-se o teste F para análise da variância e teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, para as comparações entre as médias.
As concentrações de mercúrio na urina foram inferiores ao Índice Biológico Máximo Permitido (IBMP) adotado no Brasil. (Apoio: CAPES.)
Pb237
Efeito de diferentes protocolos do método de fotoativação “pulse delay” sobre as propriedades mecânicas de um compósito
SANTOS, A. J. S.*, CUNHA, L. G., SINHORETI, M. A. C., LOVADINO, J. R.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: alexjss@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades mecânicas, tração diametral (TD) e microdureza Knoop, de um compósito utilizando o método de fotoativação “pulse delay”, variando-se o modo de irradiação inicial (E1 - 5 s/250; E2 - 3 s/250; E3 - 5 s/150 e E4 - 3 s/150 mW/cm2) e tempo final de fotoativação (5, 10 e 20 s). O tempo de espera foi de 3 min e a intensidade final de 700 mW/cm2 para todos os 12 grupos avaliados. Foram confeccionadas 8 amostras para TD e 5 para microdureza, sendo que neste caso as mensurações foram realizadas em região de superfície (SP), 2 e 3 mm de profundidade. Os resultados foram submetidos a ANOVA (em esquema de parcela subdivida, para o teste de dureza) e ao teste de Tukey (Þ < 0,05). Para o teste de microdureza, quanto à profundidade, não houve diferença estatística entre SP e 2 mm, entretanto ambas foram superiores a 3 mm, independente do tempo final de fotoativação. Os valores médios de E1 (59,6) foram superiores estatisticamente aos verificados em E3 (52,5) e E4 (52,6), para 2 mm. As médias de TD variaram entre 39,5 a 44,7 MPa, com o tempo de 20 s não diferindo de 10 s de exposição final. Entretanto, ambos foram superiores ao tempo de 5 s. O modo E4 apresentou os menores valores, diferindo estatisticamente dos demais (þ< 0,05).
As propriedades mecânicas foram dependentes do modo de irradiação inicial e do tempo de fotoativação final do compósito. A fotoativação “pulse delay” usando a irradiação inicial de 5 s-250 mW/cm2 e 3 s-250 mW/cm2, associados a 20 s, foram os mais efetivos na manutenção das propriedades mecânicas avaliadas.
Pb238
Ação da saliva artificial e do cigarro na translucidez da resina composta com ou sem selante, submetida à escovação
TAKEUCHI, C. Y. G.*, PALMA-DIBB, R. G., PANZERI, H., LARA, E. H. G., DINELLI, W.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: cristakeuchi@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do selamento superficial da resina composta na sua translucidez após a escovação e imersão em saliva artificial e ao manchamento pelo cigarro. Para tanto, 40 corpos-de-prova (10 mm x 1 mm) foram confeccionados com a resina composta Z250 e divididos aleatoriamente em 4 grupos (n = 10), sendo: G1- controle (sem selante e saliva artificial); G2- com selante (Protect-it!) e saliva artificial; G3- sem selante e cigarro e G4- com selante (Protect-it!) e cigarro. Os espécimes foram submetidos à avaliação da translucidez em diferentes tempos: T1: imediatamente após a confecção; T2: após o polimento; T3: após o selamento (G2 e G4); T4: após o 1º tratamento (10 dias imersos em saliva artificial ou manchados por 200 cigarros); T5: após serem submetidos a 1ª escovação (850 ciclos); T6: após o 2º tratamento; T7: após a 2ª escovação; T8: após o 3º tratamento; e T9: após a 3ª escovação. Os valores de translucidez foram obtidos em porcentagem em aparelho de eletroforese Jouan e analisados estatisticamente pelos testes de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis (p < 0,05). Observou-se que o selamento não provocou alteração significativa da translucidez dos espécimes e que após a 1ª escovação ocorreu aumento significativo da translucidez, mantendo-se constante nos G1 e G2. Para os G3 e G4 o cigarro provocou severo manchamento que foi removido pela escovação.
Conclui-se que o selamento não promoveu melhora da translucidez com o tempo e nem protegeu contra manchamento, sendo que a escovação restabeleceu a translucidez.
Pb239
Influência de materiais restauradores com flúor na capacidade de inibição da cárie secundária in vitro
BARBOSA, S. H.*, ARAUJO, M. A. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: silhb@hotmail.com
O objetivo do trabalho foi avaliar a capacidade de materiais com flúor na composição em resistir ao desafio de cárie in vitro. Foram preparadas cavidades classe V na superfície vestibular, localizadas na junção amelocementária, de 40 terceiros molares humanos extraídos, divididos aleatoriamente em 4 grupos. As cavidades foram restauradas com um dos seguintes materiais: G1) cimento de vidro convencional (Ketac-Fil - 3M/ESPE); G2) cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Vitremer - 3M/ESPE); G3) resina composta com flúor (Surefil - Dentsply) e G4) resina composta híbrida (P60 - 3M/ESPE). Os dentes foram termociclados por 500 ciclos de 5 e 55C e imersos por 5 semanas em gel ácido para a formação de cárie artificial. Após esse período, os dentes foram seccionados longitudinalmente e examinados através de microscópio de luz polarizada. Foram observadas a presença de inibição e a área de desmineralização. Os resultados foram analisados através dos testes estatísticos Kruskal-Wallis, para inibição de desmineralização, e ANOVA 2 fatores e Tukey, para área de desmineralização. Foi observada inibição da desmineralização de 60, 80, 40 e 0% para G1, G2, G3 e G4, respectivamente. Os três materiais com inibição tiveram mesmo comportamento no cemento, ao passo que, no esmalte, G2 apresentou melhor desempenho. G1 e G4 apresentaram a menor e a maior área de desmineralização respectivamente. G2 e G3 apresentaram valores intermediários.
Os cimentos de ionômero de vidro convencional e modificados por resina e a resina composta com flúor foram capazes de inibir a cárie secundária.
Pb240
Resistência ao desgaste de cimentos resinosos
PRAKKI, A.*, CILLI, R., MONDELLI, R. F. L.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: prakki@yahoo.com
Os cimentos resinosos se apresentam expostos ao meio bucal em função do grau de desadaptação de restaurações estéticas, o que os torna susceptíveis às degradações químicas e mecânicas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência ao desgaste de três cimentos resinosos Enforce (Dentsply), RelyX (3M) e Variolink II (Vivadent) comparando-os a dois materiais de restaurações indiretas, Artglass (Heraeus Kulzer) e Duceram Plus (Ducera). Foram confeccionados 10 corpos-de-prova por material e submetidos a 100 mil ciclos de escovação simulada. O desgaste foi avaliado através da alteração de rugosidade superficial e da diferença entre massa inicial (antes da escovação) e massa final (depois da escovação) dos espécimes. A alteração de rugosidade superficial (Ra) foi determinada pela diferença entre a média de cinco leituras iniciais (antes da escovação) e cinco leituras finais (após escovação) pelo rugosímetro Hommel Tester T 1000 basic. Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (nível de significância de 5%). A alteração de massa variou de 0,34% (Duceram) a 1,64% (Enforce). A alteração de rugosidade superficial variou de –0,031 m (Duceram) a 0,229 m (RelyX).
A Duceram Plus apresentou os melhores resultados para alteração de massa e rugosidade dentre os materiais testados. Entre os cimentos resinosos o Variolink II apresentou o melhor comportamento, quando comparado ao RelyX e Enforce.
Pb241
Efeito do peróxido de carbamida 10% associado à escovação e dentifrícios na microdureza do esmalte em diferentes tempos
MAIA, D.*, WORCHECH, C. C., RODRIGUES, J. A., MARTINS, L. R. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: denisesamaia@zipmail.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar o número de dureza Knoop (KHN) do esmalte humano exposto a peróxido de carbamida 10% em diferentes intervalos de tempo e métodos de limpeza superficial. 60 fragmentos de esmalte (4 x 4 mm) foram obtidos com disco de diamante e incluídos em resina de poliestireno. As amostras foram aleatoriamente divididas em 4 grupos: G1 - controle (sem tratamento clareador); G2 - dentifrício abrasivo fluoretado; G3 - dentifrício abrasivo sem flúor; G4 - escovação com água. Avaliação da microdureza foi feita inicialmente e após 7, 14, 21, 28 dias de tratamento e 7, 14, 21, 28 dias pós-tratamento. Os valores foram obtidos através de microdurômetro com carga de 25 g por 5 s. Diariamente, o agente clareador foi aplicado à superfície do esmalte por 6 h, recebendo depois, tratamento superficial de limpeza em máquina de escovação. As amostras foram individualmente armazenadas em saliva artificial pelo tempo remanescente. ANOVA e Tukey revelaram diferentes KHN para esmalte clareado e tratado com diferentes métodos de limpeza. G1 não mostrou diferenças no KHN durante o experimento. G2 mostrou aumento no KHN entre 7 e 28 dias mas, ao final, os valores foram similares aos iniciais. G3 mostrou aumento no KHN entre 7 e 14 dias mas, entre 28 e 56 dias os valores mantiveram-se constantes e estatisticamente maiores que os iniciais. G4 mostrou diminuição no KHN entre 35 e 56 dias.
O uso exclusivo de peróxido de carbamida a 10% não altera a microdureza superficial do esmalte mas, associado com dentifrícios abrasivos, pode resultar em significativa alteração na superfície do esmalte.
Pb242
Estudo da solubilidade e desintegração de cimentos de ionômero de vidro – efeito material e proteção superficial
RIBEIRO, J. C. R.*, FONTANA, U. F., MOYSÉS, M. R., REIS, A. C. D., DIAS, S. C.
Ciências e Técnicas Odontológicas - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: jcrr@vga.matrix.com.br
A proposta deste estudo foi avaliar solubilidade e desintegração expressa por quatro marcas comerciais de cimentos de ionômero de vidro fotopolimerizáveis: Vitremer - 3M Co. (M1); Fuji II LC - GC America Inc. (M2); Dyract - DeTrey Dentsply (M3); Compoglass - Vivadent (M4) e comparativamente a efetividade de dois possíveis agentes de proteção superficial para solubilidade e desintegração. Os teste de solubilidade e desintegração foram realizados de acordo com as normas ISO 7489/1986, sob três diferentes condições: cimentos sem proteção superficial P0; cimentos protegidos com selante de cicatrículas e fissuras fotopolimerizável (Fluroshield - Dentsply) P1; cimentos protegidos com resina fluida fotopolimerizável (Finishing Gloss - 3M Co.) P2. Foram confeccionados 168 corpos-de-prova. Os resultados foram tabulados e analisados estatisticamente com análise de variância e teste de homogeneidade com significância de 5%.
Verificou-se que os cimentos de ionômero de vidro fotopolimerizáveis apresentaram diferentes índices de solubilidade e desintegração: M3 - Dyract < M2 - Fuji II LC = M4 - Compoglass < M1 - Vitremer. Os cimentos protegidos com P1 e P2, apresentaram menor solubilidade e desintegração quando comparados aos cimentos não protegidos. Os agentes protetores, P1 - Fluroshield e P2 - Finishing Gloss, mostraram a mesma capacidade de proteção superficial. (Apoio: CNPq.)
Pb243
Estudo da interface alumina densamente sinterizada e a porcelana de recobrimento em próteses no sistema Procera por MEV
YASUDA, S. H.*, VEDOVATO, E., GUASTALDI, A. C.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: shyasuda@uol.com.br
O sistema Procera (Nobel Biocare) usa tecnologia CAD/CAM para fabricação de prótese, composta por uma infra-estrutura de óxido de alumínio de alta pureza e densamente sinterizado associado a uma porcelana de recobrimento de baixa fusão. O objetivo deste trabalho foi estudar a interface de união entre a infra-estrutura e a porcelana de recobrimento estético sobre um corpo-de-prova que procura simular as medidas médias de um preparo dental. Um munhão em aço inoxidável simulou o preparo dental, com a linha de término em ombro, seis graus de expulsividade e todos os ângulos internos arredondados. O preparo foi moldado e um modelo em gesso construído para envio ao laboratório, onde foi escaneado e a infra-estrutura com 600 m de espessura foi determinada. Um dispositivo que encaixa na base do munhão foi utilizado para a colocação de uma quantidade padronizada de porcelana. Utilizou-se neste trabalho doze amostras que foram seccionadas na porção medial sob fratura seguindo o sentido de seu longo eixo e a interface analisada empregando-se microscopia eletrônica de varredura - MEV. A microestrutura de alumina apresentou uma estrutura de grãos pentagonais com grande integridade e homogeneidade. A análise destas imagens mostrou uma íntima integração entre os grãos de alumina e a porcelana de recobrimento.
Baseado nas imagens de MEV da interface infraestrutura-porcelana, pode-se concluir que: (1) existe uma íntima interação entre a infra-estrutura e a porcelana de recobrimento e (2) há aparentemente compatibilidade entre seus coeficientes de expansão térmica.
Pb244
Efeito da utilização in vitro de agentes clareadores de consultório na rugosidade superficial do esmalte
PIMENTA, L. A. F.*, BRONHARA, V. M., RODRIGUES, J. A., AMARAL, C. M., MARCHI, G. M., AMBROSANO, G. M. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lpimenta@fop.unicamp.br
Este estudo avaliou a rugosidade superficial do esmalte dental bovino, submetido à agentes clareadores de consultório. Fragmentos de esmalte com 3 x 3 mm foram incluídos em resina de poliestireno, polidos seqüencialmente e divididos em 6 grupos: (n = 15). A rugosidade superficial inicial (I) de cada fragmento foi obtida através da média de três leituras realizadas em um perfilômetro (Ra) com um “cut off” de 0,25 mm e velocidade de 0,1 mm/s. Em seguida, foi realizado o tratamento clareador de acordo com os grupos: G1= Apollo Secret, G2= Whiteness HP, G3= Whiteness Super, G4= Opalescence Xtra, G5= Opalescence Quick, G6= Whiteness Perfect. O tratamento clareador foi realizado por 3 semanas com uma aplicação semanal, com exceção do G6, que sofreu aplicações diárias por 8 h. Os fragmentos permaneceram imersos em saliva artificial pelo restante do tempo. Após 3 semanas foram realizadas as avaliações de rugosidade final (F). As médias foram submetidas a ANOVA e ao teste Tukey HSD (p = 0,05) que não detectaram diferenças entre os valores iniciais ou entre os valores finais de rugosidade, entretanto demonstrou diferenças estatísticas entre os valores iniciais e finais dentro de cada grupo: G1(I)= 0,16 A; G1(F)= 0,17 A; G2(I)= 0,13 A; G2(F)= 025 B; G3(I)= 0,17 A; G3(F)= 0,22 A; G4(I)= 0,17 A; G4(F)= 0,27 A; G5(I)= 0,14 A; G5(F)= 0,27 B; G6(I)= 0,13 A; G6(F)= 0,25 B.
Os resultados sugerem que as técnicas de clareamento de consultório e caseira podem causar um aumento na rugosidade superficial do esmalte dental, dependendo do agente clareador empregado.
Pb245
Avaliação da resistência ao cisalhamento de dois sistemas adesivos autocondicionantes em esmalte e dentina
MIRANDA, M. S., BARROS, V. F.*, KALIX, A. P., DIAS, K., RABELLO, T. B.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: vivianefbarros@bol.com.br
O objetivo deste estudo, in vitro, foi avaliar a resistência ao cisalhamento de dois sistemas adesivos autocondicionantes em esmalte e dentina. Foram utilizadas 30 superfícies de esmalte e 30 de dentina, de molares humanos permanentes recém-extraídos. As amostras de esmalte e de dentina foram aleatoriamente divididas em três grupos com 10 espécies cada um: Gr.1 - Adper Prompt L-Pop (ESPE), Gr.2 - Clearfil SE Bond (Kuraray) e Gr.3 - Prime & Bond NT (Dentsply De Trey) mais ácido fosfórico a 37% (Dentsply) (controle). Sobre as superfícies tratadas, foram confeccionados cilindros de compósito Filtek Supreme (ESPE) com 3 mm de diâmetro, padronizados por uma matriz de teflon, foram armazenadas por 7 dias a 37ºC em 100% de umidade relativa e testadas em máquina de ensaio mecânico EMIC, à 0,5 mm/min. Os valores médios obtidos em esmalte, em MPa, e respectivos desvios padrão foram: Gr.1 = 10,23  3,83; Gr.2 = 17,11  4,21 e Gr.3 = 18,78  2,61. Os valores médios obtidos em dentina, em MPa, e respectivos desvios padrão foram: Gr.1 = 4,41  2,42; Gr.2 = 11,42  2,57 e Gr.3 = 10,18  2,07. A análise estatística feita por ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05) mostrou que os grupos 2 e 3 foram semelhantes em esmalte e em dentina, porém apresentaram diferença estatisticamente significante em relação ao grupo 1 tanto em esmalte quanto em dentina.
Os autores concluíram que: 1. o sistema adesivo autocondicionate do grupo 2 foi semelhante ao grupo 3 (controle), em esmalte e em dentina; 2. o sistema adesivo autocondicionate do grupo 1 obteve pior desempenho em relação aos grupos 2 e 3, tanto em esmalte quanto em dentina.
Pb246
Efeito da irradiação com laser de Er:YAG sobre a adesão de sistemas convencional e autocondicionante à dentina
RAMOS, R. P.*, CHINELATTI, M. A., CHIMELLO, D. T., PÉCORA, J. D., CORONA, S. A. M., PALMA-DIBB, R. G.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: virtualr@netsite.com.br
Propôs-se avaliar a resistência à tração de sistemas convencional (Single Bond) e autocondicionante (Clearfil SE Bond) à dentina irradiada com laser de Er:YAG, e analisar a interface adesiva em MEV. Tração: 60 hemicoroas de molares foram incluídas e desgastadas até expor dentina superficial. O sítio de adesão foi delimitado e a dentina tratada seguindo as instruções dos fabricantes (Subgrupos A) ou irradiada com laser de Er:YAG (80 mJ; 2 Hz) + protocolo adesivo (Subgrupos B). Cones de resina foram confeccionados e a resistência à tração avaliada (0,5 mm/min; 50 kgf). As médias em MPa foram: SB: A - 18,36 ( 1,48), B - 16,19 ( 1,90); CSE: A - 20,65 ( 1,81), B - 14,06 ( 1,88). A análise estatística (ANOVA e Tukey) revelou que os espécimes irradiados apresentaram resistência adesiva significantemente menor (p < 0,05) que os não-irradiados, e que a adesão do CSE foi maior que a do SB na dentina não-irradiada (p < 0,05), porém inferior no substrato tratado com laser (p < 0,05). MEV: 8 discos de dentina foram preparados, seccionados, os sistemas adesivos aplicados (Subgrupos A e B) e as interfaces foram analisadas em MEV. Nos Subgrupos A, foram observadas camadas híbridas nítidas, bem definidas. Nos subgrupos B, houve formação de camadas híbridas irregulares, com solução de continuidade. Em muitos espécimes, não houve evidência de hibridização.
Conclui-se que a irradiação com laser de Er:YAG resultou em comprometimento do padrão de interação dos sistemas adesivos com a dentina e em diminuição acentuada dos valores de adesão. O CSE foi notadamente mais afetado pela ação do laser no substrato dentinário.
Pb247
Avaliação da resistência e do padrão de fratura de coroas cerâmicas sobre diferentes reconstruções
PIZI, E. C. G.*, MARTINS, L. R. M., SOARES, C. J., CORRER SOBRINHO, L., SOUZA, G.
Dentística Restauradora - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA. E-mail: gavaec@yahoo.com
A proposta deste estudo foi avaliar in vitro a resistência e o padrão de fratura de coroas cerâmicas Cergogold/Dulceragold, após fixação adesiva sobre diferentes reconstruções: (G1) preparo coronário em dentina, (G2) resina composta, (G3) pino de fibra de vidro, (G4) pino de fibra de vidro reembasado em resina composta, (G5) núcleo em cerâmica e (G6) núcleo metálico fundido. Sessenta incisivos bovinos tratados endodonticamente foram incluídos em cilindros de resina de poliestireno com reprodução do ligamento periodontal. Após a reconstrução dos pinos e da porção coronária, foram moldados e as restaurações cerâmicas foram confeccionadas, fixadas, armazenadas em ambiente com 100% de umidade a 37C por 24 horas e submetidas ao carregamento de compressão sob angulação de 135º à 0,5 mm/min até a fratura. Os valores de resistência foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey. Foram observados também o padrão de fratura da coroa cerâmica e do sistema de retenção intra-radicular. Os valores médios do teste de resistência à fratura em kgf foram: 42,7  10,3 (G1)a; 42,0  10,9 (G6)ab; 31,7  6,1 (G3)bc; 31,5  4,7 (G4)bc; 27,0  6,4 (G5)c; 22,2  8,6 (G2)c. Quanto ao padrão de fratura, os grupos G3 e G4 tiveram comportamento semelhante ao grupo G1, e o único grupo que apresentou fratura radicular com envolvimento periodontal foi o grupo G6.
Na ausência de estrutura dental remanescente, o tipo de retenção mais apropriada seria aquela que por não ser totalmente rígida (pino de fibra de vidro), distribui melhor as forças por toda a raiz.
Pb248
Influência de diferentes técnicas de polimerização na adesão de restaurações de resina composta
AMARAL, C. M.*, PERIS, A. R., AMBROSANO, G. M. B., PIMENTA, L. A. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: crismariote@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das técnicas de polimerização na resistência à microtração de restaurações de resina composta micro-híbrida e condensável. Foram preparadas 104 cavidades classe V em dentes bovinos, o sistema adesivo Single Bond foi aplicado, e as cavidades foram divididas aleatoriamente em 8 grupos: G1: Z250 + polimerização “soft-start” (10 s a 160 mW/cm2 + 30 s a 560 mW/cm2); G2: Solitaire 2 + polimerização “soft-start”; G3: Z250 + polimerização com LEDs; G4: Solitaire 2 + polimerização com LEDs; G5: Z250 + polimerização com arco de plasma de xenônio; G6: Solitaire 2 + polimerização com arco de plasma de xenônio; G7: Z250 + polimerização convencional; G8: Solitaire 2 + polimerização convencional. Em seguida, os espécimes foram termociclados (1.000 ciclos a 5 e 55C) e seccionados em 4 “palitos” com área de secção transversal de aproximadamente 1 mm2, usando cortadeira metalográfica e disco diamantado. Os palitos foram fixados em um aparato na máquina universal de ensaio para o teste de resistência à microtração. A resistência adesiva de cada palito foi calculada e a média de cada espécime (MPa) foi submetida aos testes ANOVA e Tukey (5%): G1= 17,86Aa; G2= 12,45Ab; G3= 17,89Aa; G4= 15,48Ab; G5= 16,80Aa; G6= 16,25Ab; G7= 16,06Aa; G8= 13,83Ab.
As técnicas de polimerização não afetaram a adesão das restaurações de resina composta. As restaurações de resina composta condensável (Solitaire 2) apresentaram menor resistência adesiva que as restaurações de resina composta micro-híbrida (Z250), para todas as técnicas de polimerização. (Apoio: FAPESP - 00/13681-6.)
Pb249
Avaliação clínica de restaurações classe II de resina composta com diferentes sistemas de matriz
CENCI, M. S.*, LUND, R. G., PEREIRA, C. L., DEMARCO, F. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. E-mail: cencims@ufpel.tche.br
Este estudo investigou a influência de dois sistemas de matriz/cunha na realização in vivo de restaurações classe II de resina composta. Cento e nove restaurações classe II foram realizadas em 23 pacientes, 59 com matriz metálica e cunha de madeira (Grupo 1) e 50 com matriz de poliéster e cunha reflexiva (Grupo 2). Todas as cavidades foram restauradas usando Single Bond e P60 (3M-ESPE). De acordo com as indicações do fabricante, no grupo de matriz metálica, a polimerização foi feita por oclusal, e no grupo de poliéster, através da cunha reflexiva. A avaliação do “baseline” foi feita depois de uma semana da restauração, incluindo uma avaliação das características funcionais de acordo com os códigos e critério do USPHS modificado. Dois examinadores calibrados trabalhando independentemente completaram as avaliações diretas e indiretas das restaurações-teste. Apenas as restaurações consideradas ideais ou aceitáveis foram incluídas nesta avaliação, e somente os dados da avaliação radiográfica foram levados em consideração neste estudo. Os dados foram submetidos à análise estatística usando os testes não-paramétricos Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Nenhuma diferença estatística foi encontrada entre os sistemas de matrizes empregados.
Os sistemas de matrizes não tiveram influência na performance clínica e radiográfica das restaurações classe II de resina composta.
Pb250
Influência da configuração do preparo na distribuição de tensões e resistência à fratura de restaurações cerâmicas
SOARES, C. J.*, MARTINS, L. R. M., FENANDES NETO, A. J., ABRAHÃO, A., OLIVEIRA, L. C. A.
Dentística e Materiais Odontológicos - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: carlosjsoares@umuarama.ufu.br
Avaliou-se a influência do preparo na distribuição de tensões e resistência à fratura de restaurações cerâmicas. Noventa molares humanos hígidos foram divididos em 9 grupos: G1 - dente hígido; 2 - “inlay” conservador; 3 - “inlay” extenso; 4 - “onlay” [G2] cobrindo cúspide mésio-vestibular; 5 - “onlay” [G3] cobrindo cúspide MV; 6 - “onlay” [G2] cobrindo cúspides vestibulares; 7 - “onlay” [G3] cobrindo cúspides vestibulares; 8 - “overlay” conservador [G2] e 9 - “overlay” extenso [G3]. Os dentes foram incluídos reproduzido o ligamento periodontal, moldados e as restaurações confeccionadas em cerâmica, e fixadas adesivamente. Após 24 h foram realizados os ensaio de fratura em máquina universal (0,5 mm/minuto). No método de elementos finitos, foi produzido desenho de corte vestíbulo-lingual de molar inferior, que foi digitalizado e reproduzido os grupos 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Definiu-se o módulo de elasticidade e coeficiente de Poison para: estruturas dentais, cimento, cerâmica e cerômero. A carga foi definida em máxima intercuspidação (3p.) e lateralidade para o lado de trabalho (1p.) e a análise efetuada pelo Ansis-6.1. Os valores médios em kgf foram: G1 - 320,5; G2 - 251,4; G3 - 232,3; G4 - 164,4; G5 - 204,1; G6 - 220,1; G7 - 224,8; G8 - 210,3; G9 - 158,2. Os valores foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey (p < 0,05).
A extensão do preparo recobrindo indiscriminadamente cúspides funcionais e não-funcionais não resulta em aumento na resistência do conjunto dente e restauração. Verificou-se correlação direta entre as tensões verificadas no MEF e as características de fraturas dos ensaios mecânicos. (Apoio: FAPEMIG.)
Pb251
Efeitos de agentes dessensibilizantes na obliteração de túbulos dentinários
ARRAIS, C. A. G.*, CHAN, D. C. N., GIANNINI, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: cesararrais@yahoo.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar as características de obliteração dos túbulos dentinários de três agentes dessensibilizantes: produto a base de oxalato de potássio/Oxa-Gel (OX), produto a base de HEMA e glutaraldeído/Gluma Desensitizer (GD) e produto a base de fluorfosfato acidulado/Nupro Gel (AF). A região vestibular e cervical de vinte e quatro terceiros molares humanos extraídos foi planificada e polida com lixas de SiC e pastas de diamante para simular superfícies vestibulares dentinárias cervicais com hipersensibilidade. Os dentes foram aleatoriamente divididos em quatro grupos (n = 6), de acordo com os seguintes tratamentos superficiais da dentina: G1: sem tratamento; G2: OX; G3: GD; G4: AF. Os produtos foram aplicados de acordo com as recomendações dos seus respectivos fabricantes. Os espécimes foram fraturados no sentido línguo-vestibular e preparados para microscopia eletrônica de varredura (MEV). OX promoveu oclusão pela deposição de cristais no interior dos túbulos. Enquanto GL criou uma camada delgada sobre a superfície da dentina, a aplicação do AF produziu a formação de precipitados que ocluíram os túbulos.
De acordo com a análise em MEV, todos agentes dessensibilizantes testados foram capazes de obliterar túbulos dentinários. (Apoio: CAPES; FAPESP - 01/02771-7.)
Pb252
Reforço intra-radicular de raízes debilitadas
SIGEMORI, R. M.*, DIAS, C. T. S., PAULILLO, L. A. M. S.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rms@unimes.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência à fratura de 70 incisivos inferiores bovinos restaurados através de diferentes sistemas de retenções intra-radiculares. G1 - raízes não debilitadas e núcleo metálico fundido; G2 - raízes debilitadas e núcleo metálico fundido; G3 - raízes debilitadas preenchidas com resina composta e núcleo metálico fundido; G4 - raízes debilitadas e pino Flexi-Post; G5 - raízes debilitadas e fibras de polietileno - Ribbond; G6 - raízes debilitadas, pino Flexi-Post e Ribbond; e G7 - raízes debilitadas e pinos de fibra e vidro Luscent Anchors. Todas as amostras receberam coroas totais metálicas sem abraçamento do remanescente radicular. O ensaio de resistência à fratura foi conduzido em máquina universal de ensaios Instron à velocidade de 0,5 mm/min. ANOVA e teste de Tukey (0,05) demonstraram o seguinte resultado: G1 - 106,12 (28,44)a; G3 - 90,41 (25,75)ab; G4 - 75,01 (26,89)abc; G2 - 74,68 (11,17)abc; G6 - 70,73 (26,96)bc; G7 - 65,93 (25,30)bc; e G5 - 58,08 (16,11)c. 
Com base neste estudo pode-se concluir que a preservação de estrutura dental constituiu o principal fator para a resistência à fratura da raiz; a utilização de sistemas adesivos e resina composta foi capaz de promover reforço de raízes debilitadas; o imbricamento mecânico entre os meios de retenção intra-radicular e as paredes do canal contribuiu para o aumento da resistência à fratura de raízes debilitadas; entre os sistemas de pinos pré-fabricados utilizados os pinos paralelos rosqueáveis de extremidade cônica sem roscas demonstraram os melhores resultados. (Apoio: FAPESP.)
Pb253
Avaliação da contração de polimerização de uma resina composta utilizando a técnica em rampa
ASENJO-MARTINEZ, M. A. J.*, CASTAÑEDA-ESPINOSA, J. C., FRANCO, E. B., MONDELLI, R. F. L.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: asenjom@msn.com
Avaliou-se as diferenças nas forças geradas durante a contração de polimerização de uma resina composta utilizando a técnica em rampa e a convencional, com diferentes intensidades de luz e tempos de ativação. Foram utilizadas duas bases de aço em forma retangular (6 x 2 mm), posicionadas paralelamente, sendo uma conectada a um braço móvel da máquina de ensaios (Emic - DL 500)através da célula de carga de 10 kg, e a outra ao braço fixo. O incremento de resina foi introduzido entre as bases metálicas, com 1 mm de altura, volume de 12 mm3 e fator C de 1,5. As bases ficaram fixas durante o ensaio (120 s) e as tensões geradas durante a polimerização foram registradas (curva força/tempo), num total de dez ensaios para cada grupo. Foram utilizados a resina composta Z250 (3M/ESPE) e o aparelho de luz halógena Elipar-TriLight (3M/ESPE). As formas de ativação e a energia dos grupos foram: G1: 700 mW/cm2 x 40 s (energia de ativação E = 28 J/cm2); G2: rampa 150-200 mW/cm2 x 15 s > 700 mW/cm2 x 25 s (E = 20 J/cm2); G3: 450 mW/cm2 x 20 s (E = 9 J/cm2); G4: 700 mW/cm2 x 20 s (E = 14 j/cm2). Os resultados obtidos foram comparados através do ANOVA a um critério e teste de Tukey (5%). As médias (Newton) e desvios-padrões dos grupos foram: G1: 6,07  0,11; G2: 5,71  0,10; G3: 5,64  0,22; G4: 5,80  0,22. O G1, apresentou valores significantemente maiores que os outros grupos avaliados. Os grupos G2, G3 e G4 não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre eles.
A técnica de fotoativação em rampa não influenciou positivamente a curva de polimerização da resina avaliada.
Pb254
Microinfiltração marginal em cavidades classe V preparadas com jato de ar abrasivo ou alta rotação
CHINELATTI, M. A.*, PALMA-DIBB, R. G., CORONA, S. A. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: machinelatti@zipmail.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar quantitativamente in vitro a microinfiltração marginal em cavidades classe V preparadas com jato de ar abrasivo ou alta rotação e restauradas com diferentes materiais resinosos. Foram utilizados 30 molares humanos hígidos, nos quais foi confeccionada uma cavidade classe V (margens oclusal em esmalte e cervical em dentina/cemento) nas faces vestibular e lingual, sendo 30 preparos realizados com jato de ar abrasivo (grupos experimentais) e 30 com alta rotação (grupos controle). Os grupos foram igualmente divididos e restaurados com as resinas compostas Z250/Single Bond e Flow it!/Bond 1 e com o cimento de ionômero de vidro modificado por resina Fuji II LC. Os espécimes foram polidos, termociclados, isolados com esmalte cosmético, imersos em solução de nitrato de prata 50% por 8 h, incluídos em resina acrílica e seccionados longitudinalmente. Os cortes foram analisados em um microscópio óptico conectado a uma câmera digital e a um computador. A imagem foi digitalizada e a extensão da infiltração e das paredes oclusal e cervical medida em milímetros através de um software, determinando a infiltração em porcentagem. Os dados foram analisados pelos testes de Wilcoxon e Kruskal-Wallis. Observou-se que o preparo com alta rotação proporcionou o melhor selamento marginal (p < 0,05), porém não houve diferença entre os materiais restauradores. Em relação às margens, observou-se maior infiltração na margem cervical.
Pode-se concluir que o jato de ar abrasivo influenciou negativamente na microinfiltração marginal. (Apoio financeiro: FAPESP - 01/05422-3.)
Pb255
Influência do tipo de condicionamento da dentina na resistência de união de dois cimentos de ionômero de vidro (CIV)
MIRANDA, L. M. S., MIRANDA, M. S., DIAS, K., SAMPAIO FILHO, H., LAMOSA, A. C.*
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: analamosa@aol.com
O objetivo deste trabalho foi comparar, in vitro, a influência de diversos tipos de condicionamentos dentinários na resistência de união à dentina dos CIV Fuji IX - CG Corp e Ketac-Molar - ESPE/3M. Foram utilizadas 150 faces, vestibulares ou linguais, de molares permanentes recém-extraídos. Após inclusão em resina, a dentina foi exposta, com lixas d’água de 80 a 600. Foi delimitada uma área de 3 mm de diâmetro para o condicionamento e distribuídas aleatoriamente em 2 grupos de 75 cada: Gr A = Fuji IX e Gr B = Ketac-Molar, sendo 15 para cada subgrupo: A1 e B1 = sem condicionamento; A2 e B2 = ácido poliacrílico (APA) do respectivo fabricante; A3 e B3 APA a 11,5% Vidrion condicionador - SSW; A4 e B4 = APA 40% Durelon líquido - ESPE e A5 e B5 = ácido fosfórico 37% - Dentsply. Foram construídos cilindros de CIV com 3 mm de diâmetro, que depois da presa inicial foram protegidos com esmalte para unha - Colorama, mantidos em água destilada por 7 dias, e submetidos à teste de cisalhamento em máquina de ensaio EMIC, a 0,5 mm/s. As médias em MPa e DP foram respectivamente: A1= 3,7  1,5; A2= 2,9  1,3; A3= 3,6  1,7; A4= 2,9  1,5; A5= 1,5  0,5; B1= 2,9  2,2; B2= 1,7  1,2; B3= 1,9  1,7; B4= 2,0  0,8 e B5= 1,3  0,9. ANOVA e Student-Newman-Keuls - p < 0,05 mostraram diferença estatisticamente significante separando em 2 grupos homogêneos: Gr.I = B5, A5, B2, B3, B4, A2, A4 e B1 e Gr.II = A2, A4, B1, A3 e A1.
Os autores concluíram que os diversos tipos de condicionamento da dentina não melhoraram a adesividade dos cimentos de ionômero de vidro testados, em relação à dentina não condicionada.
Pb256
Análise in vitro da rugosidade superficial apresentada pelas porcelanas Omega 900 e Vitadur Alpha após a utilização de três diferentes sistemas de polimento
ARAÚJO, J. L. N.*, ADDE, C. A., KLAUTAU, E. B., SILVA, C. M.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. E-mail: jesuina@amazon.com.br
Este trabalho propôs-se a avaliar a rugosidade superficial de duas cerâmicas dentárias, asperizadas com pontas diamantadas e polidas com diferentes sistemas, assim como a técnica com maior capacidade de polimento, através da medição com ponta apalpadora de um rugosímetro, e microscópio eletrônico de varredura para observações visuais. Para tal 80 corpos-de-prova foram confeccionados utilizando-se as porcelanas Omega 900 e Vitadur Alpha, constituindo quatro grupos experimentais que receberam desgaste prévio com pontas diamantadas para acabamento, com exceção do grupo controle, e a seguir foram distribuídos nos grupos: A - controle (glaze); B - borrachas abrasivas DFL + pasta KOTA; C - borrachas abrasivas + rodas de feltro + pasta Porcelize (Cosmedent); D - borrachas abrasivas + pasta Porcelize + discos Flexibuff + pasta Enamelize (Cosmedent). Os dados receberam tratamento estatístico por meio da análise de variância (ANOVA) e teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade, o que indicou haver diferença estatisticamente significante entre os tipos de polimento para os quais as porcelanas foram submetidas, e na interação porcelana/polimento. A porcelana Vitadur alcançou melhor lisura com o polimento B (0,80 m) e C (0,85 m), sendo estatisticamente diferente do grupo controle A (1,21 m); enquanto que a porcelana Omega apresentou melhor lisura com o polimento B (0,84 m) diferente estatisticamente do controle A (1,24 m). As observações ao MEV demonstraram haver uma correlação parcial entre os resultados obtidos por este e o rugosímetro.
As técnicas de polimento diminuíram a rugosidade das cerâmicas.
Pb257
Estudo in vivo da efetividade de diferentes métodos de dessensibilização dentinária em lesões cervicais não cariosas
ARANHA, A. C. C.*, PIMENTA, L. A. F., MARCHI, G. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: anaccaranha@hotmail.com
O objetivo deste estudo in vivo foi o de comparar 5 métodos dessensibilizantes durante 6 meses de acompanhamento clínico. Após análise dos pacientes, foram selecionadas 101 lesões cervicais não cariosas, divididas em 5 grupos: G1: aplicação de Gluma Desensitizer; G2: Seal & Protect; G3: Oxa-Gel; G4: fluorfosfato acidulado e G5: irradiação com laser de baixa intensidade (LILT). O nível de sensibilidade de cada voluntário foi avaliado através da escala visual analógica com auxílio do ar da seringa tríplice, 1 semana antes, após 5 minutos, 1 semana e 1, 3 e 6 meses após a aplicação do agente. Os dados foram coletados e submetidos aos testes não-paramétricos Kruskal-Wallis e comparações múltiplas que detectaram diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos nos 5 minutos após a aplicação (p = 0,0165). Para observar o efeito individual de cada grupo, aplicou-se o teste Friedman. Observou-se que os agentes Gluma e Seal & Protect apresentaram efeito imediato após a aplicação, com remissão do nível de dor constante até os 6 meses. Em relação à irradiação com LILT, este se mostrou efetivo, porém o nível de dor diminuiu a partir da primeira semana, mantendo-se constante até o final do estudo. Os agentes Oxa-Gel e fluorfosfato acidulado apresentaram efeito somente após o primeiro e terceiro mês, respectivamente.
Desse modo, pode-se concluir que todos os agentes dessensibilizantes foram eficazes em reduzir a hipersensibilidade dentinária, porém com efeitos diferentes.
Pb258
Resinas compostas em dentes posteriores: avaliação clínica de um ano
SOUZA, F. B.*, GUIMARÃES, R. P., SILVA, C. H. V., MENEZES FILHO, P. F.
Prótese e Cirurgia Bucofacial - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: fbsonline@ig.com.br
Avaliou-se o desempenho clínico de duas resinas compostas condensáveis e uma resina composta micro-híbrida, em restaurações oclusais de dentes posteriores permanentes, pré-molares e molares, por um período de um ano. Foram realizadas 60 restaurações em 20 indivíduos de ambos os gêneros, com faixa etária compreendida entre 21 e 44 anos. As restaurações, confeccionadas por dois operadores previamente calibrados, seguindo as recomendações dos fabricantes para o emprego dos materiais, foram divididas em 3 grupos de acordo com o material restaurador empregado: G1 (Filtek P60 + Single Bond/3M-ESPE); G2 (Surefil + Prime & Bond NT/Dentsply Caulk) e G3 (Suprafill + Suprafill/SS White). Após acabamento e polimento finais e um ano, as restaurações foram avaliadas, diretamente, de acordo com os critérios da USPHS (United States Public Health Service). O escore A (restauração ideal) ocorreu em: 66,7% dos casos, para a reprodução de cor; 98,2% para a descoloração marginal; 100% para a incidência de cáries; 83,3% para o desgaste; 92,6% para a integridade marginal. A sensibilidade pós-operatória, analisada independentemente após os períodos de uma semana, quinze dias e um mês, foi relatada em 5% das restaurações. A análise dos resultados, através dos testes qui-quadrado, exato de Fisher e de McNemar, não indicou diferenças significantes entre os grupos para nenhum dos critérios analisados (p > 0,05).
As resinas compostas estudadas exibiram excelente performance clínica após um ano de avaliação direta, podendo ser consideradas alternativas viáveis para a restauração de dentes posteriores.
Pb259
Alteração na força de contração de uma resina composta em função da utilização de diferentes materiais intermediários
CASTAÑEDA-ESPINOSA, J. C.*, MONDELLI, R. F. L., FRANCO, E. B., CAVALCANTI, A. P.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: juancarlos2165@hotmail.com
Avaliou-se a transmissão de força de contração de polimerização (FCP) da resina composta Z250 (3M-ESPE) através de diferentes espessuras de Vitrebond (3M-ESPE) e Filtek Flow (3M-ESPE). Foram avaliados cinco grupos: G1 (Z250 - grupo controle), G2 (Z250 - 0,5 mm FF), G3 (Z250 - 1 mm FF), G4 (Z250 - 0,5 mm VB) e G5 (Z250 - 1,0 mm VB). Foram confeccionadas duas bases de aço, sendo a inferior fixada à base da máquina de ensaios e a superior ao braço móvel. A base de aço inferior foi isolada com fita teflon. A base superior foi movimentada até criar um espaço de 0,5 ou 1,0 mm com a inferior. O espaço foi preenchido com Filtek Flow ou com Vitrebond e fotoativados por 20 ou 30 segundos respetivamente. Logo, as bases de aço foram afastadas até criar um espaço de 1 mm. A resina composta Z250 foi introduzida entre o material intermediário e a base de aço inferior. O início do teste e a fotoativação da resina composta (60 segundos) iniciaram-se simultaneamente. Após 120 segundos o teste foi terminado e os valores máximos de FCP registrados e submetidos à análise de variância e teste de Tukey. G2 (6,868  0,2391 N) e G3 (6,978  0,3684 N) apresentaram os maiores valores de FCP não existindo diferença significante entre eles. G4 (4,075  0,4880 N) e G5 (2,812  0,4894 N) apresentaram valores de FCP significantemente menores que G1 (6,321  0,2618 N), sendo que G5 apresentou valores significantemente menores que todos os grupos avaliados.
Concluiu-se que o ionômero modificado com resina Vitrebond absorve parte das forças de contração de polimerização geradas pela resina composta.
Pb260
Efeito do peróxido de carbamida 10% na resistência à tração da união entre sistemas adesivos e substratos dentais
CAVALLI, V.*, CARVALHO, R. M., GIANNINI, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: vcavalli@yahoo.com
Este estudo avaliou a resistência à tração (RT) de dois sistemas adesivos aplicados em esmalte e dentina após o clareamento ou não com peróxido de carbamida 10% (Opalescence 10% - OP). Foram utilizados 16 terceiros molares humanos. Metade desses, receberam restaurações em dentina (D) de profundidade média. Na outra metade, foram produzidas restaurações na superfície oclusal em esmalte (E). Dois sistemas adesivos foram aplicados nos substratos dentais, de acordo com as instruções dos fabricantes: Single Bond (SB) e Clearfil Bond SE (CF). Um bloco de compósito (TPH Spectrum) foi construído sobre as superfícies preparadas. O bloco foi seccionado em fatias de  0,7 mm de espessura. Em cada fatia foi realizada uma constrição na união substrato-compósito, obtendo-se área < 1 mm2. Na secção transversal, as amostras foram tratadas, segundo os grupos (n = 10): (1) E + CF; (2) E + CF + OP; (3) E + SB; (4) E + SB + OP; (5) D + CF; (6) D + CF + OP; (7) D + SB; (8) D + SB + OP. Nos grupos 2, 4, 6 e 8 aplicou-se o clareador por 6 horas durante 14 dias. Após o clareamento, as amostras eram imersas em solução remineralizante (10 ml). Os grupos 1, 3, 5 e 7 permaneceram em solução remineralizante por 14 dias. Foi realizado o ensaio de microtração em máquina de ensaio universal (0,5 mm/min). Os resultados foram analisados pela ANOVA (dois fatores) e Tukey (p < 0,05). Os valores médios obtidos foram (Mpa): (1) 27,6d; (2) 20,4e; (3) 41,2a; (4) 35,3b; (5) 30,1cd; (6) 28,3d; (7) 32,2bc; (8) 30,8cd.
Os resultados sugerem que a aplicação do agente clareador sobre a união adesivo-esmalte reduziu a RT para ambos os adesivos. (Apoio: CAPES, FAPESP - 01/0277-7.)
Pb261
Análise por microscopia eletrônica de varredura da camada híbrida de adesivos de frasco único e autocondicionantes
QUAGLIATTO, P. S.*, PORTO, C. L. A., GARCIA-GODOY, F., SOARES, C. J., SAAD, J. R. C.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. E-mail: psquagliatto@ufu.br
O objetivo deste estudo foi analisar a morfologia da interface resina-dentina de “primers” autocondicionantes e adesivos dentináros experimentais, e adesivos de frasco único. Dezoito molares humanos hígidos foram selecionados e embutidos em resina de poliestireno, sendo lixados com lixas de carbeto de silício (100, 320 e 600) expondo dentina média. Os grupos foram: (G1) SE Bond, (G2) experimental ABF Bond, (G3) Prime & Bond 2.1 NT, (G4) Single Bond, (G5) Tenure Quick F, e (G6) Gluma Comfort Bond + Gluma Desensitizer. Todos os grupos foram restaurados com P60 (3M). Todos os adesivos foram usados de acordo com as instruções dos fabricantes. Imediatamente após adesão as espécimes foram armazenadas em água por 48 horas e termocicladas (500 X - 5/55ºC). Para realização da MEV (modelo 840A - JEOL) todas amostras foram tratadas com: glutaraldeído, ácido fosfórico 37%, NaOCl, HCl, e pó de ouro-paládio.
Todos adesivos produziram camada híbrida na dentina intertubular além de prolongamentos no interior dos túbulos. Os diferentes adesivos mostraram grande variação na espessura e morfologia da camada híbrida.
Pb262
Avaliação da força de contração de polimerização utilizando a técnica do pulso tardio com fonte de luz VIP
AZEVEDO, J. F. D. G.*, CASTAÑEDA-ESPINOSA, J. C., FRANCO, E. B., MONDELLI, R. F. L.
Dentística, Endodontia e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: jufelippi@hotmail.com
Foram avaliadas as forças geradas durante a contração de polimerização de uma resina composta, variando-se a intensidade de luz e o tempo de ativação. Foram utilizadas duas bases de aço em forma retangular (6 x 2 mm), situadas paralelamente, sendo uma conectada a um braço móvel da máquina de ensaios (Emic - DL500), através da célula de carga de 10 kg, e a outra ao braço fixo. O incremento de resina foi introduzido entre as bases metálicas, em um espaço de 1 mm de altura, gerando volume de 12 mm3 e fator C de 1,5. As bases ficaram fixas durante o ensaio (120 s) e as tensões geradas (curva força/tempo) durante a polimerização foram registradas, num total de dez ensaios para cada grupo. Utilizou-se a resina micro-híbrida Z250 (3M/ESPE) e um aparelho de luz halógena (lâmpada VIP - Bisco Inc. EUA). O G1: 300 mW/cm2 x 20 s (energia de ativação E = 6 J/cm2); G2: 600 mW/cm2 x 10 s (E = 6 J/cm2); G3: 600 mW/cm2 x 20 s (E = 12 J/cm2); G4: 100 mW/cm2 x 5 s + 40 s de espera + 600 mW/cm2 x 20 s (E = 12,5 J/cm2). As médias foram comparadas através de ANOVA a um critério e teste de Tukey (5%). As médias (Newton) e DP foram: G1= 5,52  0,16; G2= 5,86  0,24; G3= 6,14  0,30; G4= 5,56  0,10. O grupo G3 apresentou a maior força de contração com diferença estatística dos demais. Os grupos ativados com menor energia (G1) e maior (G4), pulso tardio, apresentaram as menores forças de contração com diferenças estatísticas dos grupos G2 e G3.
As curvas obtidas das forças geradas durante a contração de polimerização da resina avaliada foram influenciadas positivamente pela técnica de polimerização do pulso tardio.
Pb263
Resistência à união de resina composta após uso de abrasão a ar associada ou não a diferentes sistemas condicionadores
CAPOTE, T. S. O.*, ZUANON, A. C. C.
Clínica Infantil - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: tcapote@uol.com.br
Baseado em estudos que demonstram que a abrasão a ar tem sido empregada como substituta do condicionamento ácido devido à possibilidade de criação de retenções suficientes para adesão de restaurações, o objetivo deste trabalho foi verificar a resistência ao cisalhamento de uma resina composta sobre a superfície dentinária de dentes permanentes após abrasão a ar associada ou não ao condicionamento ácido ou adesivo dentinário autocondicionante. Foram utilizados 25 pré-molares hígidos, divididos em cinco grupos: grupo 1 (abrasão a ar e sistema adesivo Scotchbond Multi-Purpose), grupo 2 (ácido fosfórico a 37% e Scotchbond Multi-Purpose), grupo 3 (adesivo dentinário autocondicionante Clearfil SE Bond), grupo 4 (abrasão a ar, ácido fosfórico a 37% e Scotchbond Multi-Purpose) e grupo 5 (abrasão a ar e sistema Clearfil SE Bond), todos restaurados com resina composta Z100. Todas as amostras do grupo 1 se deslocaram durante a remoção da matriz metálica, demonstrando baixa força adesiva e não permitindo, portanto, a realização do ensaio de cisalhamento para este grupo. De acordo com a análise de variância, os grupos 2, 3, 4 e 5 não apresentaram diferenças estatisticamente significantes quanto à força de união (p < 0,05), porém uma maior tendência de resistência ao cisalhamento foi observada quando o sistema autocondicionante Clearfil SE Bond foi utilizado.
Os autores concluíram que apenas a abrasão a ar não é efetiva em promover adesão adequada, devendo ser associada a sistemas condicionadores de dentina para a obtenção de maiores forças de união à resina composta.
Pb264
Influência da profundidade de dentina na resistência adesiva de diferentes sistemas adesivos.
FREITAS, C. R. B.*, SARABIA-QUIROZ, A. M., DUARTE, S., ANDRADE, M. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: claudiab.freitas@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi comparar a resistência adesiva (TBS) de um sistema adesivo de condicionamento total e um autocondicionante aplicados em cavidades rasas, médias e profundas. A hipótese nula testada foi que a força adesiva não é influenciada pela profundidade da dentina. 24 terceiros molares humanos hígidos foram cortados longitudinalmente. Preparou-se cavidades classe I na superfície oclusal das partes seccionadas obtendo-se as seguintes espessuras padronizadas: rasa - 4 mm; média - 2 mm e profunda - 1 mm de remanescente dentinário até a câmara pulpar. Os dentes foram divididos em seis grupos (n = 4) sendo três grupos restaurados com um sistema adesivo à base de etanol/água (Single Bond - 3M/ESPE) e os outros três grupos com um adesivo autocondicionante (Clearfil SE Bond Kuraray) restaurando-os com resina composta microhíbrida (Filtek Z250 - 3M/ESPE). Após termociclagem os especimes foram cortados nos eixos X e Y obtendo-se palitos de secção de 1,0  0,2 mm2 que foram submetidos a teste de tração em máquina de ensaios mecânicos (MTS 810, MTS System Co.),com velocidade 0,5 mm/min. Os resultados foram submetidos a análise de variância (p < 0,05) que não mostrou diferença entre os valores de TBS para as profundidades, porém houve diferença estatisticamente significante entre os dois adesivos (p < 0,042).
A hipótese nula foi aceita, concluindo-se que nenhuma diferença foi observada entre profundidade da dentina e resistência adesiva. O sistema adesivo de condicionamento total apresentou melhor resistência adesiva que o autocondicionante.
Pb265
Análise da fenda marginal em classes II restauradas com resina composta associada a ionômero de vidro ou resina “flow”
FARIAS, C. L. C.*, QUINA, E. B., PORTO NETO, S. T., SOUZA, R. F.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: clcfarias@hotmail.com
Foi objetivo deste estudo avaliar a amplitude da fenda marginal cervical em cavidades classe II restauradas com resina composta de alta densidade, quando associadas ou não a cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIV) ou resina “flow”. Para tal, foram utilizados 21 molares humanos, hígidos e recém-extraídos. As restaurações das cavidades classe II, confeccionadas nas faces mesial e distal dos dentes, foram realizadas com resina composta Filtek P60/3M (G1 - controle) ou utilizando sua associação tanto com resina de baixa densidade Filtek Flow/3M (G2), quanto com CIV modificado por resina Vitremer/3M (G3). O sistema adesivo Single Bond/3M foi utilizado em todas as restaurações. A amplitude da fenda marginal cervical foi verificada por meio de análise em MEV. Os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). Os resultados medianos (e respectivos postos médios) para a microfenda, em m, foram: GI = 2,47 (25,71); GII = 2,11 (24,71); GIII = 0,00 (14,07). A diferença entre G1 e G2 não foi significativa, enquanto que G3 apresentou valores estatisticamente menores.
Concluiu-se que o forramento de cavidades classe II com resina “flow” não influenciou as medidas de fenda em restaurações realizadas com a resina Filtek P60. No entanto, a aplicação do ionômero de vidro reduziu os valores da fenda marginal. (Apoio financeiro: CAPES.)
Pb266
Estudo in vitro da microinfiltração em cavidades preparadas com microabrasão à ar e ponta diamantada em alta rotação
SILVA, C. M.*, ARAÚJO, J. L. N., DIAS, K. R. H. C., ALVES, E. B., AMORIM, C. P., MARTINS, W. F.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. E-mail: cecy@amazon.com.br
O objetivo deste trabalho foi comparar, in vitro, o efeito da microinfiltração em cavidades classe V em esmalte, realizadas pelo sistema de microabrasão a ar e com ponta diamantada nº 3059 em turbina de alta rotação. 30 molares extraídos, foram divididos igualmente no grupo 1 e no grupo 2. Cavidades classe V foram preparadas em todos os dentes. O sistema de microabrasão a ar com jatos de óxido de alumínio a 80 psi foi utilizado no grupo 1, e a ponta diamantada nº 3059 em turbina de alta rotação no grupo 2. Todas as cavidades receberam a aplicação do sistema adesivo Stae - SDI. As cavidades foram restauradas com resina fotopolimerizável Glacier - SDI. Após a confecção dos corpos-de-prova, os mesmos foram armazenados em soro fisiológico à 37ºC, por 48 horas, termociclados (500 ciclos), 5º a 55ºC, e imersos em solução de azul de metileno a 2% por 24 horas. Finalmente, os dentes foram lavados em água corrente por 6 horas e seccionados. A microinfiltração foi avaliada por dois examinadores, utilizando escores de 0 a 4, em lupa estereoscópica Stemi SV11 - Zeis. Os postos médios do grupo 1 e 2 foi de 14,37 e 16,63 respectivamente. ANOVA e o teste Mann-Whitney (p < 5%) não detectaram diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos.
Os autores concluíram que as duas técnicas apresentaram padrões equivalentes de microinfiltração.
Pb267
O efeito do método de obtenção do fragmento na resistência a fratura de diferentes técnicas de colagem de fragmentos
KRAUL, A.*, MENGARDA, J., AMARAL, R., REIS, A., LOGUERCIO, A. D., ODA, M.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: gscarpati@hotmail.com
O propósito deste estudo foi comparar o método de obtenção dos fragmentos em estudos laboratoriais na resistência a fratura (RF) de diferentes técnicas de colagem em dentes anteriores fraturados. 80 incisivos inferiores foram usados neste estudo. Metade foi fraturada no ângulo incisal proximal por uma carga axial aplicada na superfície vestibular. O restante dos dentes foi cortado no mesmo ângulo incisal (disco de 0,1 mm). Após os dentes foram aleatoriamente divididos em 5 grupos e restaurados: 1) só adesivo sem preparo; 2) chanfrado; 3) sobrecontorno; 4) canaleta interna e; 5) restauração de resina composta (controle - Tetric Ceram/Vivadent). Nos grupos 1 a 4, o adesivo (Excite, Vivadent) foi aplicado no fragmento e no dente, sendo que nos grupos 2 a 4, um cimento resinoso (Variolink, Vivadent) foi também utilizado para a colagem. Todos os dentes foram após 24 h submetidos à carga axial no mesmo ponto na superfície vestibular. Os dados da resistência à fratura (RF) em Newtons foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey (p = 0,05) para avaliar diferenças dentro de cada método de obtenção do fragmento, e teste t de Student (p = 0,05) para avaliar a RF dentro da mesma técnica comparando os métodos de obtenção do fragmento. Não foram detectadas diferenças em relação à técnica de colagem quando o fragmento foi obtido por corte. Já quando os fragmentos foram obtidos por fratura, as técnicas 3 e 4 mostraram os melhores resultados.
A maneira com que o fragmento é obtido tem um importante papel na RF das diferentes técnicas testadas.
Pb268
Estudo da microinfiltração da resina composta após polimerização convencional, gradual ou à base de LED
BENETTI, A. R., MIRANDA, C. B., BOTTINO, M. C., PAGANI, C.*
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: anaraquel@rocketmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a microinfiltração marginal da resina composta após a polimerização convencional, gradual ou à base de LED (“light-emitting diodes”). Terceiros molares humanos receberam preparos classe V na região cervical vestibular e lingual. Os dentes foram divididos em três grupos (n = 10): G1- ativação com aparelho convencional (Curing Light XL3000 - 3M/ESPE) a 700 mW/cm2; G2- aplicação de LED (Ultra Blue III - DMC) a 190 mW/cm2; G3- polimerização gradual (Soft-Start - Degussa) de 200 a 500 mW/cm2. As cavidades foram restauradas com o sistema adesivo Optibond Solo Plus (Kerr) e resina composta Palfique Estelite Paste (Tokuyama). Os tempos de ativação seguiram as recomendações do fabricante: 20 segundos para os aparelhos à base de luz halógena e 40 segundos para o LED. Após polimento das restaurações, as amostras foram submetidas à termociclagem durante 500 ciclos e imersas em solução de nitrato de prata a 50%. Os dentes foram seccionados para análise da microinfiltração nas margens de esmalte e cemento, baseando-se em escores. O teste de Kruskal-Wallis (5%) demonstrou não haver diferenças estatisticamente significantes quanto à microinfiltração entre os aparelhos testados, tanto em esmalte (p = 0,1174) quanto em cemento (p = 0,1352). Através do teste de Wilcoxon (5%) verificou-se que a penetração do corante nas margens gengivais foi estatisticamente superior à infiltração em esmalte (G1: p = 0,031; G2: p = 0,008; G3: p = 0,004).
Concluiu-se que o aparelho de LED demonstrou resultados tão satisfatórios quanto os aparelhos de polimerização convencional e gradual.
Pb269
Influência da técnica de inserção de resina composta em cavidades com alto fator C
DUARTE, S., SARABIA-QUIROZ, A. M.*, FREITAS, C. R. B., DINELLI, W., SILVA, M. H. C.
Dentística Restauradora e Estética - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: anamsarabia@yahoo.com
O objetivo desse estudo foi avaliar a microinfiltração marginal nas paredes de esmalte e dentina/cemento em cavidades com alto fator C, de acordo com diferentes técnicas de inserção de resina composta. Cavidades de classe V padronizadas foram preparadas nas faces vestibulares e linguais de 30 terceiros molares humanos livres de cárie, tendo uma das margens em esmalte e a outra em dentina/cemento. Os dentes foram divididos em 3 grupos: (1) técnica de inserção incremental oblíqua, (2) técnica de inserção incremental horizontal e (3) técnica de inserção em único incremento. As cavidades foram hibridizadas com um adesivo à base de etanol e água (Single Bond - 3M/ESPE) e restauradas com resina composta microhíbrida (Z100 - 3M/ESPE).Os espécimes foram isolados com esmalte de unhas exceto 2 mm ao redor das restaurações. Após 1.000 ciclos de termociclagem, os espécimes foram imersos em solução de nitrato de prata a 50% durante 24 horas, lavados e colocados em solução foto-reveladora durante 8 horas. Em seguida foram seccionados e a microinfiltração foi avaliada através de escores de 1 a 4. Os escores obtidos foram analisados estatisticamente pelos testes de Wilcoxon e Kruskal-Wallis. As técnicas de inserção incremental horizontal e de inserção em único incremento obtiveram valores de microinfiltração similares em esmalte ( = 0,2688) e em dentina ( = 0,5124) comparado com a técnica de inserção incremental oblíqua.
O controle da microinfiltração marginal em cavidades com alto fator C ainda é um desafio, independente da técnica de inserção de resina composta utilizada.
Pb270
Avaliação da resistência à tração da dentina bovina irradiada com laser de Er:YAG combinada a diferentes tratamentos
ROBLES, F. R. P.*, MARTINEZ, E. F., TAGAMI, J., EDUARDO, C. P.
Dentística - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: robles@usp.br
Diante dos avanços científicos da Odontologia visando o selamento perfeito das cavidades pela adesão, a tecnologia a laser de Er:YAG (2,94 m) apresenta-se como recurso eficiente para o tratamento superficial da dentina, em baixa densidade de energia. Para obtenção de uma zona microrretentiva mais uniforme e evitarem-se aspectos críticos de adesão, como o colapso da trama protéica, sua remoção pela desproteinização com hipoclorito de sódio (NaOCl) tem sido proposta. O estudo objetivou pesquisar a interação de diferentes tratamentos superficiais em dentina bovina, tais como: condicionamento ácido fosfórico convencional, laser de Er:YAG (19,29 J/cm2, a 60 mJ e 2 Hz) e desproteinização com NaOCl 10% (6 grupos, n = 15), com um adesivo à base de acetona, avaliando-se a resistência adesiva à tração. Pelo teste de Tukey (p < 0,1), verificou-se que as associações ácido e NaOCl (GA2) e laser e ácido com (GLA2) ou sem (GLA1) NaOCl apresentaram os maiores valores de resistência adesiva e semelhança estatística (19,7  0,4 MPa). No entanto, quando utilizado o laser, a desproteinização (GL2) influiu negativamente nos valores de resistência adesiva (12,8  2,1 MPa). Não houve diferença estatística significante quando houve o condicionamento da superfície com ácido ou com laser, sem NaOCl (GA1 e GL1) (16,5  0,5 MPa).
Os resultados demonstram que o laser de Er:YAG em baixa densidade de energia pode influenciar positivamente na resistência adesiva da dentina, comparando-se ao condicionamento ácido convencional. A associação laser/ácido aumenta a resistência adesiva, independente da desproteinização.
Pb271
Avaliação da tensão de cisalhamento de 3 sistemas adesivos de frasco único
DUARTE, P. B. P. G.*, PAES, T. T. B., SANTOS, G. O., ZARRANZ, L., SILVA, E. M.
Pós-Graduação - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: patriciabritto@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a tensão de cisalhamento, em dentina, de 3 sistemas adesivos de frasco único: Magic Bond DE (Vigodent), One Step Plus (Bisco) e Admira Bond (Voco). Foram utilizados 30 terceiros molares humanos hígidos, extraídos por indicação ortodôntica, divididos aleatoriamente em 3 grupos (n = 10). As superfícies oclusais foram polidas com lixa de SiC, 220, 400 e 600, até a exposição da camada superficial de dentina. Os materiais foram aplicados de acordo com as instruções dos fabricantes, e um cilindro de resina composta (Z250 - 3M) foi confeccionado no centro das superfícies dentinárias, através de uma matriz bipartida (ø = 3,0 mm x h = 2,0 mm). Os espécimes foram armazenados em água destilada por 7 dias a 37C e submetidos a ensaio de resistência adesiva por cisalhamento em máquina de ensaios Emic, modelo DL 10000, com célula de carga de 50 N à velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados obtidos (média e desvio padrão) foram (MPa): Magic Bond DE (16,85  9,54), One Step Plus (22,84  7,02), e Admira Bond (20,12  7,14). Os valores originais foram submetidos à análise de variância, não sendo encontrada diferença estatística significante entre os grupos (p > 0,05).
Pode-se concluir que os sistemas adesivos apresentaram desempenho semelhante quando aplicados em dentina.
Pb272
Análise em MEV das superfícies dentinárias irradiadas com laser de Er:YAG combinada a diferentes tratamentos
MARTINEZ, E. F.*, ROBLES, F. R. P., AZAMBUJA JÚNIOR, N., TAGAMI, J., EDUARDO, C. P.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: efmartinez@ig.com.br 
Devido às características dinâmicas do substrato dentinário e visando o selamento perfeito das cavidades através da adesão, o presente trabalho propôs-se a analisar as principais características morfológicas da superfície do tecido dentinário quando irradiado com laser de Er:YAG (2,94 m) em baixas densidades de energia (19,29 J/cm2, a 60 mJ e 2 Hz) combinado a diferentes tratamentos, através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para tal, foram obtidas amostras, a partir de sete coroas de dentes incisivos bovinos sendo estas aplainadas até a exposição de uma camada superficial de dentina e padronização da camada de esfregaço para a realização dos seguintes tratamentos: condicionamento ácido convencional, irradiação com laser de Er:YAG podendo estar associado ao condicionamento ácido, seguidos ou não da desproteinização com NaOCl a 10%. Em todos os tratamentos de superfície estudados houve a remoção da camada de esfregaço, quando comparados ao grupo controle (sem tratamento). Nas superfícies tratadas com ácido seguidas da desproteinização, houve grande degradação da superfície, devido a remoção da porção protéica da dentina. Nas amostras irradiadas com o laser e condicionadas com ácido observou-se ablação do tecido e maior abertura dos túbulos dentinários com aspecto afunilado, independentemente se houve ou não a remoção do colágeno.
A observação em MEV das superfícies dentinárias tratadas com o laser de Er:YAG seguido da desproteinização com NaOCl revelou aspecto morfológico microrretentivo, podendo ser uma alternativa ao condicionamento ácido convencional.
Pb273
Avaliação comparativa das técnicas de clareamento vital caseiro e em consultório – estudo clínico
REICHERT, L. A.*, BARBOSA, A. N., BUSATO, A. L. S., RESTON, E. G., OLIVEIRA, U. S., SCHNEIDER, M., HERNANDES, P. A. G., MACEDO, R. P.
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: reich.le@terra.com.br
Os padrões de beleza norteados pela sociedade atual têm influenciado as pessoas pela busca de dentes brancos, alinhados e harmônicos. Neste contexto, o clareamento de dentes vitais vem sendo utilizado como tratamento das alterações de cor. Basicamente existem duas técnicas para clareamento de dentes vitais: a técnica caseira e a técnica em consultório. O presente estudo tem como objetivo verificar se os resultados obtidos através do clareamento em consultório, realizados no tempo mínimo recomendado, são iguais ou diferentes dos resultados do clareamento caseiro executado também no tempo mínimo. Quarenta e dois pacientes foram selecionados e divididos em dois grupos de forma aleatória: Grupo 1 - tratado através da técnica caseira utilizando peróxido de carbamina a 16% (Whiteness Perfect, FGM Produtos Odontológicos); Grupo 2 - tratado através da técnica de consultório utilizando peróxido de hidrogênio a 35% (Whiteness HP, FGM Produtos Odontológicos). Foi registrada a cor antes e depois do clareamento utilizando-se um medidor de cor chamado ShadeEyeEx, que faz uma leitura da cor básica do dente natural conforme a escala Vita Lumin Vacuum, proporcionando a integração entre a percepção humana através da escala Vita e a precisão eletrônica dos colorímetros. Utilizando o teste de Wilcoxon, ambas as técnicas apresentaram mudanças significativas no grau de clareamento. Segundo o teste de Mann-Whitney, a técnica caseira apresentou uma maior alteração de cor do que a técnica realizada em consultório.
Ambas as técnicas utilizadas para o clareamento de dentes vitais são eficazes. Todavia, utilizando-se o tempo mínimo recomendado por cada técnica, a caseira mostra-se mais eficaz.
Pb274
Avaliação in vitro através de MEV da interface dente-material restaurador em colagem de FRV induzidas
BRUM, G. T.*, ROSSI, T., SCHAFER, A., BUSATO, A. L. S., GONZÁLEZ, P. H.
Odontologia - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: graciela.tb@ibest.com.br
Na tentativa de alterar o prognóstico das fraturas radiculares verticais (FRV), novas técnicas estão sendo desenvolvidas como a colagem dos fragmentos radiculares. Utilizam-se materiais biocompatíveis aos tecidos periodontais, com adesão a estrutura radicular. Foi proposto testar diferentes materiais, verificando a interface estrutura radicular/material de colagem. Pré-molares humanos extraídos foram cortados no sentido longitudinal da raiz e divididos em três grupos: no G1, os fragmentos foram colados com ionômero de vidro fotopolimerizável (Vitremer - 3M); no G2, com ionômero de vidro convencional (Ketac Fill Plus - ESPE); e, no G3, com resina composta híbrida (Charisma - Heraeus Kulzer). Após a colagem, foram mantidos em água destilada por 15 dias e cortados transversalmente no longo eixo da raiz dividindo-a em terço cervical, médio e apical. Foi realizada avaliação por MEV e visual, a partir de imagem fotográfica, por dois avaliadores calibrados e cegos. Esses observaram a presença ou ausência de falhas na interface dente/material. Os resultados mostraram não haver diferenças entre os três materiais testados, sendo que os melhores foram encontrados nos dentes colados com ionômero de vidro fotopolimerizável (falha - 30,5%), seguido pelos dentes colados com ionômero de vidro convencional (falha - 38,2%) e pelos dentes colados com resina composta híbrida fotopolimerizável (falha - 46,3%).
Os resultados sugerem que o ionômero de vidro fotopolimerizável é uma boa opção como material de colagem em caso de tratamento extra-alveolar de fraturas radiculares longitudinais.
Pb275
Avaliação da microinfiltração marginal em restaurações de resina composta – efeito de adesivos dentinários
REIS, R.*, RIBEIRO, J. C. R., MOYSÉS, M. R., DIAS, S. C., REIS, A. C. D.
Ciências e Técnicas Odontológicas - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: reis@unincor.br
Este estudo teve como objetivo avaliar o grau de microinfiltração marginal de restaurações de resina composta. Os materiais utilizados foram resina composta Charisma e os adesivos dentinários, Scotchbond Multi-Uso Plus, Single Bond e Prompt L-Pop. Vinte e um dentes pré-molares humanos, recém-extraídos foram selecionados e divididos em três grupos, nestes foram preparadas na face vestibular e lingual cavidades padronizadas classe V, tendo a margem gengival localização em dentina e a oclusal em esmalte. As cavidades foram restauradas de acordo com as especificações dos fabricantes para os materiais envolvidos. Os dentes restaurados foram isolados com resina epóxica (Araldite/Ciba), preservando as restaurações e 2,0 mm ao seu redor. Em seguida foram submetidos à ciclagem térmica e imersos em Rodamina B a 0,2%. A extensão da penetração do agente evidenciador foi classificada seguindo o critério de escores (de 0 a 4) e os dados foram analisados estatisticamente por método não-paramétrico (teste de significância para igualdade de duas proporções), com p < 0,05.
Os resultados evidenciaram que na margem oclusal, o adesivo dentinário Single Bond apresentou melhor desempenho que o Scotchbond Multi-Uso Plus bem como Prompt L-Pop (G2 > G1 > G3), o que não ocorreu na margem cervical, pois, o adesivo dentinário Scotchbond Multi-Uso, teve melhor desempenho que o Single Bond e melhor que o Prompt L-Pop (G1 > G2 > G3). (Apoio: UNINCOR.)
Pb276
Estudo da solubilidade e desintegração de cimentos de ionômero de vidro – efeito material, proporção e tempo
COSTA, L. R. V.*, RIBEIRO, J. C. R., FONTANA, U. F., MOYSÉS, M. R., REIS, A. C. D.
Ciências e Técnicas Odontológicas - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: lrogerio@mgconecta.com.br
A objetivo deste trabalho foi avaliar solubilidade e desintegração de quatro marcas comerciais de cimentos de ionômero de vidro indicados para restauração, Chemfil II (M1), Chelon-Fil (M2), Glasionomer Cement Type II (M3) e Vidrion R (M4), variando a proporção pó-líquido em sete níveis (P1 a P7, sendo que P4 era o recomendado pelos fabricantes) e o tempo em dois níveis (T1 para 24 horas e T2 para 7 dias). Os testes de solubilidade e desintegração foram realizados de acordo com as normas ISO 7489/1986 e para isto foram confeccionados cento e quarenta corpos-de-prova. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente, variância a três critérios fixos, referentes a material, proporção pó-líquido e tempo com significância de 5%.
Verificou-se que os cimentos de ionômero de vidro utilizados apresentaram diferentes índices de solubilidade e desintegração: M1 < M2 < M3 < M4; o aumento da quantidade de pó para o mesmo volume de líquido diminuiu a solubilidade e desintegração dos cimentos utilizados; os cimentos mostraram redução de solubilidade e desintegração com o passar do tempo. (Apoio: CNPq.)
Pb277
Avaliação da alteração de cor de diferentes marcas comerciais de resina composta submetidas ao manchamento com café
ALVES, E. B.*, SILVA, C. M., ARAÚJO, J. L. N., DIAS, K. R. H. C., CUNHA, N. R., KLAUTAU, E. B.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. E-mail: elianebem@yahoo.com.br
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a alteração de cor de diferentes marcas comerciais de resinas compostas micro-híbridas fotopolimerizáveis, submetidas à exposição ao café em diferentes períodos de avaliação. Foram confeccionados 10 corpos-de-prova na cor A2, para cada marca de resina composta avaliada, obtendo-se desta forma os seguintes grupos: grupo I- Z250/3M; grupo II- TPH/Dentsply; grupo III - Fill Magic/Vigodent. Para a padronização dos corpos-de-prova foi confeccionada uma matriz de polietileno com diâmetro de 10 mm por 1 mm de espessura. O polimento foi feito com lixas d’água de granulação 600. Imediatamente após o acabamento, os corpos-de-prova foram armazenados em água destilada à 37C por 24 horas. Os corpos-de-prova foram divididos aleatoriamente em grupo teste e grupo controle. Os do grupo controle permaneceram imersos na água destilada e os do grupo teste foram imersos diariamente em solução de café durante 4 horas, por 15 dias consecutivos. A água destilada e a solução de café foram renovados todos os dias. A análise do grau de manchamento dos corpos-de-prova foi realizada através de um colorímetro CR-310 Minolta utilizando o CIE Lab Color System, após períodos de 24 horas, 48 horas, 7 dias e 15 dias. As médias dos valores obtidos foram: grupo I - 1,27; grupo II - 1,28; grupo III - 1,7. Após foi feita análise estatística pelo teste de Tukey (p < 0,005).
Concluiu-se que não houve diferença estatisticamente significante entre as resinas utilizadas e entre os períodos de avaliação.
Pb278
Avaliação da configuração da cavidade e formação de “smear layer” após preparo com ultra-som e ponta diamantada CVD
CARVALHO, C. A. T.*, MENEZES, M. M., TEIXEIRA, S. C., VALERA, M. C., ARAÚJO, M. A. M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: claudiotalge@fosjc.unesp.br
O objetivo deste trabalho foi comparar preparos cavitários confeccionados com pontas diamantadas CVD (“chemical vapor deposition”) acionadas em ultra-som (US) e pontas diamantadas convencionais (PDC) acionadas em alta rotação (AR). Foram utilizadas coroas de 20 incisivos bovinos que receberam preparos cavitários classe V com dimensões de 3 mm de extensão x 2 mm de largura x 2 mm de profundidade nas faces vestibulares formando dois grupos experimentais conforme o equipamento e tipo de ponta diamantada utilizados: G1- US (Nac Plus potência 8) + CVD e G2- AR (Dabi Atlante) + PDC. Os preparos foram analisados em lupa estereoscópica com aumento de 20 vezes para avaliação da configuração do preparo cavitário e em microscopia eletrônica de varredura com aumentos de 50 X, 500 X e 3.500 X, utilizando-se escores, para a avaliação da quantidade de “smear layer” formada. Os resultados foram submetidos ao teste de estatístico Mann-Whitney com significâncisa de 5%. Observou-se que os preparos com US + CVD apresentaram-se com ranhuras e irregulares; que a quantidade de “smear layer” foi estatisticamente maior no grupo AR + PDC (p = 0,002).
Concluiu-se que preparos realizados com US + CVD produzem menor quantidade de “smear layer” quando comparados aos AR + PDC.
Pb279
Avaliação da microinfiltração marginal em restaurações de amálgama classe V
SANTOS, V. O.*, RIBEIRO, J. C. R., MOYSÉS, M. R., DIAS, S. C., REIS, A. C. D.
Ciências e Técnicas Odontológicas - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: pmosantos@uol.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o grau de microinfiltração marginal em restaurações de amálgama classe V confeccionadas com verniz cavitário e adesivo dentinário. Neste estudo 21 dentes terceiros molares humanos extraídos e isentos de cáries foram divididos em três grupos, G1 sem forramento, G2 com verniz Copalite e G3 com adesivo Prompt L-Pop. Foram confeccionadas 42 cavidades, padronizadas, 21 na face vestibular e 21 na lingual e restauradas com a liga Permite C. As restaurações foram acabadas e polidas. A parede cervical foi localizada 1,0 mm abaixo da junção esmalte/cemento. Os dentes foram isolados com Araldite, preservando as restaurações e 2,0 mm ao seu redor. Em seguida foram submetidos à ciclagem térmica e imersos em Rodamina B a 0,2%. Depois de secionados, foram analisados sob lupa estereoscópica (10 X) e designados escores de 0 a 4 para a penetração do agente traçador. Os resultados submetidos à análise estatística (teste de Tukey e t de Student com p < 0,05),
Verificou-se que: o índice de microinfiltração no grupo G1 foi estatisticamente maior que nos grupos G2 e G3, tanto na margem oclusal quanto na cervical; o índice de microinfiltração no grupo G2 foi estatisticamente semelhante ao encontrado no grupo G3, tanto na margem oclusal quanto na cervical; no grupo G1, o índice de microinfiltração foi estatisticamente semelhante para as margens oclusal e cervical; no grupo G2, o índice de microinfiltração oclusal foi menor que o cervical e no G3 o índice de microinfiltração oclusal foi estatisticamente semelhante ao cervical. (Apoio: UNINCOR.)
Pb280
Relação entre a percepção da beleza e as normas de simetria e proporcionalidade
ROSSETTO, R. L., OLIVEIRA JÚNIOR, O. B., RODRIGUES, C. D. T.*, JARDIM, P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: caroldedeus@hotmail.com
A influência do sorriso na auto-estima do indivíduo e no convívio social é nítida. A procura por sorrisos estéticos e harmoniosos representa um quadro constante no cotidiano odontológico. Normas e parâmetros estéticos são utilizados para promover o correto plano de tratamento e a confecção da beleza do sorriso. O presente trabalho tem como objetivo avaliar através de fotografias, a influência das normas de simetria e proporcionalidade, segundo 8 referências (5 faciais e 3 bucodentais), na percepção de um sorriso estético. Participaram deste estudo 60 paciente, de ambos os sexos, com faixa etária de 20 a 30 anos, dos quais foram feitas duas fotografias, uma facial e uma dentobucal. Estas foram avaliadas por 20 estudantes de Odontologia, que classificaram os sorriso das fotos em dois grupo, bonitos e não bonito, de acordo com seu julgamento pessoal. O tempo de avaliação e julgamento foi de 2 segundos. Foi possível perceber que os voluntários classificados como sorriso bonito tiveram uma correspondência de 73,33% com as normas estéticas, enquanto os grupo não bonito apresentaram uma confirmação das normas de apenas 38,33%. As normas mais influentes na percepção da beleza foram a proporção áurea horizontal da face e a linha do sorriso com freqüência de 86,6%. Apesar de apresentar-se com freqüência menor que 50% no grupo classificado como bonito, a proporção áurea dos dentes estava presente em apenas 13,33% nos não bonitos.
Pelos resultados clínicos obtidos pôde-se concluir que as normas de simetria e proporcionalidade influenciam diretamente a percepção da beleza independente de gostos individuais. 
Pb281
Estudo da compatibilidade dos adesivos dentinários por meio de análise histológica
MACHADO, N. P.*, MOYSÉS, M. R., PEREIRA, P. P. I., RIBEIRO, J. C. R., DIAS, S. C.
Odontologia - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES. E-mail: mvsfaria@uai.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a compatibilidade biológica de três sistemas adesivos, por meio de implantes no tecido conjuntivo subcutâneo de ratos. Dezoito ratos foram submetidos a implantes de esponjas saturadas com adesivos fotopolimerizados. Realizou-se biópsia excisional da área do implante após 7, 15 e 30 dias. Os resultados mostraram, nos três grupos experimentais no período de 7 dias, intenso infiltrado inflamatório mono- e polimorfonuclear (PMNs) com numerosos vasos sangüíneos e alterações circulatórias, como vasodilatação e edema, enquanto no grupo controle esses fenômenos foram discretos. Aos 14 dias a intensidade do processo inflamatório diminuiu em relação ao período anterior e entre os grupos experimentais notou-se maior intensidade inflamatória nos grupos Clearfil SE e Single Bond. Aos 30 dias de período experimental o Single Bond mostrou intenso infiltrado inflamatório, inclusive com áreas contendo PMNs, o material Clearfil SE mostrou-se com discreta a moderada inflamação crônica, e algumas células gigantes, o material Prompt L-Pop apresentou-se semelhante ao grupo controle, com cavidade preenchida por tecido de granulação, fibrosamento periférico e células gigantes multinucleadas junto ao material implantado.
Considerando a metodologia adotada e suas limitações, o presente estudo permite inferir que o material Prompt L-Pop apresentou aos 14 e 30 dias de implante em subcutâneo de ratos uma melhor biocompatibilidade, quando comparado aos materiais Clearfil SE e Single Bond. (Apoio: UNINCOR.)
Pb282
Avaliação da resistência de união de sistemas adesivos autocondicionantes no esmalte dental
OLIVEIRA, M. T.*, SHINOHARA, M. S., HIPOLITO, V., GOES, M. F., RUEGGEBERG, F. A., GIANNINI, M.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: oliveira.marcelo@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à tração (RT) de dois sistemas adesivos autocondicionantes e um com condicionamento ácido prévio ao esmalte dental abrasionado. Utilizaram-se 9 terceiros molares humanos e hígidos, seccionados no sentido mésio-distal com discos diamantados dupla-face. Foram determinados 3 grupos experimentais (n = 6): G1 - Single Bond (SB - 3M/ESPE), G2 - Opti Bond Solo Plus (OP - Kerr) e G3 - Tyrian (TY - Bisco). As amostras aleatorizadas em fragmento dental tiveram as faces vestibulares e linguais abrasionadas com lixa de SiC 600 para planificação da superfície e restauradas com os adesivos Single Bond, Opti Bond Solo Plus e Tyrian de acordo com as instruções dos fabricantes. Após a aplicação dos adesivos, um bloco de aproximadamente 8 mm de altura foi construído com o compósito Clearfil APX (Kuraray). Os dentes restaurados foram armazenados em água destilada por 24 h e em seguida secções seriadas de 0,8 mm de espessura foram realizadas no sentido ocluso-cervical. Nestas fatias foram realizadas constricções laterais, para obter uma área de união com secção transversal de aproximadamente 0,8 mm2. Os espécimes foram submetidos ao ensaio de microtração em uma máquina de ensaio universal (0,5 mm/min - Instrom 4411) e os resultados submetidos à ANOVA e teste de Tukey (5%). Houve diferença significativa entre todos os grupos (MPa): G1 - 24,1  5,53a, G2 - 4,25  1,30c, G3 - 7,40  2,98b.
Os resultados sugerem que o condicionamento com ácido fosfórico aumenta significativamente a RT em esmalte. (Apoio: FAPESP - 01/13034-3.)
Pb283
Disfunção craniomandibular em pacientes desdentados totais com alteração da dimensão vertical
RICCI, W. A.*, MOLLO JÚNIOR, F. A., ARIOLI FILHO, J. N., RIBEIRO, R. A., PINELLI, L. A. P., DEL’ACQUA, M. A.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: hpricci@linkway.com.br
O presente estudo procurou avaliar a prevalência de sinais e sintomas de disfunção craniomandibular (DCM) em 100 pacientes desdentados totais, portadores de próteses totais duplas, dos quais 58 apresentavam dimensão vertical normal (Grupo 1) e 42 dimensão vertical com alteração (Grupo 2). Os dados foram obtidos a partir de um índice anamnésico simplificado e de exame físico. Após a análise estatística, foi possível observar que: 1. em relação ao índice anamnésico utilizado, a análise estatística mostrou haver associação entre a dimensão vertical e os sintomas de DCM (p = 0,016); 2. quanto ao número de regiões sensíveis à palpação muscular, foi constatada uma associação estatisticamente significante com a dimensão vertical (p = 0,014); 3. quando avaliados os grupos musculares isoladamente, apenas a palpação intra-oral do músculo pterigóideo lateral apresentou associação estatisticamente significante com a dimensão vertical (p = 0,05).
Conclui-se, por meio deste estudo, que existe uma evidência de associação entre a dimensão vertical e os sinais e sintomas de DCM considerando-se a metodologia empregada e a população estudada.
Pb284
Estudo comparativo de alternativas terapêuticas em “trigger points” miofasciais
PORTO, F. R.*, ROHLING, D., PORTO, F. R., MELLO, E. B.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: fernandaporto@acessa.com
Dor miofascial é uma desordem muscular crônica que tem como característica a presença de “trigger points”. Estes são definidos como um foco hiperirritável dentro de uma banda tensa do músculo esquelético, e originam dor referida. O objetivo deste estudo foi comparar o efeito de três modalidades terapêuticas – crioterapia, ultra-som e agulhamento – associados a alongamento muscular, na remissão dos pontos álgicos miofasciais. Para isto, trinta pacientes foram incluídos na amostra, divididos ao acaso em três grupos experimentais e avaliados quanto à presença de dor espontânea e à palpação, ao início e ao final dos tratamentos. A análise estatística dos resultados confirmou homogeneidade entre os grupos avaliados.
Conclusões: a sede mais freqüente do “trigger point” em pacientes com dor miofascial e DTM é o músculo masseter (51%); a região mais acometida pela dor referida na amostra avaliada é a região temporal (37%); as alternativas terapêuticas analisadas (US, gelo e agulhamento, associadas ao alongamento) demonstram capacidade semelhante e satisfatória de remissão de dor espontânea e de dor à palpação, nos casos de dor miofascial.
Pb285
Sintomatologia das disfunções da ATM conforme o gênero e a faixa etária por meio dos índices de Helkimo
TEIXEIRA, V. C. B.*, TEIXEIRA, A. C. B., PROCOPIO, A. S. F., LUZ, J. G. C.
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: vanessacbt@hotmail.com
Estudos tem afirmado haver influência da faixa etária e independência do gênero na sintomatologia das disfunções de articulação temporomandibular. A utilização de índices permite a quantificação confiável dos sinais e sintomas. Assim, foi analisada a sintomatologia das disfunções temporomadibulares conforme o gênero e a faixa etária por meio dos índices de Helkimo. Os valores do índice anamnésico e do índice clínico de disfunção foram obtidos dos prontuários de 70 pacientes com diagnóstico de disfunções temporomandibulares. Com a aplicação do teste de qui-quadrado não houve diferença significante de acordo com o índice anamnésico e gênero (p = 0,010) e a faixa etária (p = 0,267). Com a aplicação do teste t de Student de acordo com o índice clínico de disfunção e gênero houve diferença significante (p = 0,034). Com a aplicação do teste ANOVA de acordo com o índice clínico de disfunção e faixa etária não houve diferença significante (p = 0,124). 
Foi concluído que apenas foi significante a diferença entre os gêneros com a utilização do índice clínico de disfunção.
Pb286
Estudo comparativo da posição condilar em radiografias transcranianas através do método de Maia Campos original e informatizado
BORGES, M. A. G.*, SILVA, M. A. M. R., BATAGLION, C., HOTTA, T. H., PAVÃO, R. F., MELLO, R. F. H., RUELLAS, C. V., MARTINO, K. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: magb_rp@terra.com.br
O objetivo desta pesquisa é apresentar mudanças no método original de avaliação da posição condilar em radiografias transcranianas, proposto por Maia Campos & Bataglion, utilizando os recursos da informática, procurando assim contribuir para a evolução do citado método. Dez radiografias transcranianas das articulações temporomandibulares direita e esquerda, de sujeitos que apresentavam apenas tratamento de dentística restauradora, obtidas em três posições mandibulares distintas, ou seja, em máxima intercuspidação habitual, com o desprogramador neuromuscular Jig de Lúcia e com placa de mordida miorrelaxante, foram submetidas ao método original de traçados e quantificação de pontos das áreas articulares, para a obtenção do ângulo e módulo de deslocamento através de software denominado ATM. As mesmas radiografias foram escaneadas e submetidas a quantificação de pixels no sistema informatizado para a obtenção das mesmas variáveis, o ângulo e módulo de deslocamento. 
A análise estatística, através do teste de Wilcoxon, mostrou não haver significância (p > 0,05) entre os valores dos módulos e dos ângulos de deslocamento, para os ambos métodos, nas três posições analisadas e em ambas as ATMs (direita e esquerda).
Pb287
Avaliação do movimento mandibular em pacientes com desordens temporomandibulares
ARAÚJO, L. F.*, NASCIMENTO NETO, J. B. S., HAITER NETO, F., BÓSCOLO, F. N.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: lucianefarias@aol.com
Vários estudos vêm sendo realizados para determinar o comportamento da articulação temporomandibular frente às desordens, através de seus sinais de sintomas. Além da avaliação clínica e exame físico, o emprego de exame radiográfico adequado possui valor indiscutível. Visando contribuir com o estudo em pacientes sintomáticos, foram realizadas mensurações da amplitude dos movimentos mandibulares e avaliado o padrão de excursão condilar em quarenta e seis pacientes com sinais e sintomas de desordem temporomandibular (DTM). Mensurações lineares de abertura máxima bucal, lateralidade direita e esquerda e protrusão foram realizadas. O padrão de excursão condilar foi registrado por meio da observação de imagens de tomografia convencional corrigida hipocicloidal em norma lateral. A média de amplitude da abertura bucal foi de 46,7 mm para o sexo masculino e 42,9 mm para o sexo feminino. As médias de lateralidade e protrusão foram equivalentes, com valores de 8,9 mm e 5,6 mm, respectivamente, para os homens e 8,3 mm e 5 mm para as mulheres. Verificou-se o predomínio do padrão de hiperexcursão condilar (63,04%), seguido do padrão normal e de hipoexcursão em proporções iguais de 17,4%.
A hipermobilidade e a limitação dos movimentos mandibulares, quando associados a sintomas de disfunção articular, podem sugerir alterações funcionais do disco articular dos tipos deslocamento anterior com e sem redução, respectivamente; bem como alterações de origem muscular.
Pb288
Padrão da abertura bucal em brasileiros assintomáticos para disfunção temporomandibular
CASTANHO, J. L. S.*, CHECCHINATO, A. M., COSSOLIN, G. I. S.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. E-mail: joao@proxy.com.br 
A mensuração da limitação da abertura bucal é um dado importante na avaliação dos pacientes portadores de disfunção temporomandibular (DTM). Os diversos índices de DTM (Helkimo, RDC/TMD, Craniomandibular Disorders) avaliam o grau de limitação da abertura bucal através de medidas lineares. A existência de medidas da abertura bucal máxima em pacientes assintomáticos para DTM é importante para determinar qual medida será considerada uma disfunção, visto que estas medidas variam conforme o sexo, idade, raça e outras. O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de abertura bucal máxima da população brasileira assintomática para DTM e avaliar a relação desta medida com outras variáveis, como a altura, peso, raça, idade e sexo. Foi avaliado o grau de abertura bucal máxima em 300 voluntários assintomáticos para disfunção temporomandibular. A mensuração foi realizada através de uma régua milimetrada angulada descartável. Outros dados como o sexo, idade, raça, altura (m) e peso (kg) também foram avaliados. Um questionário validado foi aplicado para o diagnóstico de DTM, sendo que uma resposta positiva excluíra o voluntário da amostra. Observou-se que a abertura média foi de 56,56 mm sendo 108 do sexo masculino e 192 do sexo feminino
Constatou-se que mulheres apresentam uma abertura bucal levemente maior que as dos homens, levando em consideração a proporção da sua altura.
Pb289
Prevalência de DTM segundo gênero e faixa etária em pacientes do Centro de Oclusão e ATM - UFBA no período de 1999 a 2003
LISBOA, M. V.*, ALBUQUERQUE, S. R., FERREIRA JÚNIOR, C., JESUS, A. A., LISBOA, J. A. A.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: marciovl@usp.br
O propósito do presente estudo foi determinar a prevalência de DTMs segundo as variáveis de gênero e faixa etária em pacientes examinados pelo Centro de Oclusão e Articulação Temporomandibular (COAT) da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia no período de 1999 a 2003. O programa Epi Info 6, um sistema de banco de dados e estatístico para epidemiologia, foi utilizado para realizar a tabulação e o processamento dos dados. Então foram examinados 233 pacientes com DTM que buscaram um tratamento especializado. Dentre esses pacientes, 188 (80,7%) são do gênero feminino e 45 (19,3%) do gênero masculino. E de acordo com a faixa etária tivemos a seguinte distribuição: 21 pacientes (9%) entre 10-19 anos; 65 pacientes (27,9%) entre 20-29 anos; 66 pacientes (28,3%) entre 30-39 anos; 45 pacientes (19,3%) entre 40-49 anos; 24 pacientes (10,3%) entre 50-59 anos; 6 pacientes (2,6%) entre 60-69 anos; 5 pacientes (2,1%) entre 70-79 anos; e 1 paciente (0,4%) entre 80-89 anos.
As mulheres tiveram uma maior prevalência como portadoras de DTMs (80,7%) quando comparada com o gênero masculino (19,3%). Além disso, a faixa etária mais afetada coincidiu para ambos os gêneros masculino (77,7%) e feminino (55,9%) correspondendo ao intervalo de 20-39 anos.
Pb290
Descritores de dor em disfunção temporomandibular
SILVA, M. A. M. R.*, HORTENSE, P., SOUSA, F. A. E. F.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO. E-mail: marco@forp.usp.br
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a dor em disfunção da articulação temporomandibular (ATM) por meio de descritores de dor. Participaram do estudo 34 sujeitos, com idades variando de 25 a 45 anos, portadores de disfunção temporomandibular, que não tinham sido submetidos à intervenções cirúrgicas invasivas no complexo maxilo-mandibular, que não tenham problemas neurológicos e/ou psiquiátricos e que tinham indicação para a instalação da placa oclusal. O método escalar utilizado foi estimação de categorias para cada descritor de dor. A categorização da dor foi realizada antes, uma semana e um mês depois da instalação da placa oclusal, sendo que as análises foram em função destes três momentos. A tarefa de cada participante foi assinalar um escore, que variava de 1 a 7, a cada descritor de dor sentida em cada momento (antes da instalação da placa oclusal, uma semana e um mês depois da instalação da placa oclusal).
Resultados e conclusões obtidos: os descritores que mais caracterizaram a dor antes da instalação da placa oclusal foram chata (5,79  1,55), que incomoda (5,59  1,65) e desgastante (5,41  1,84); os descritores que mais caracterizaram a dor uma semana após a instalação da placa oclusal foram desgastante (3,18  2,25), chata (2,94  2,07) e aborrecida (2,91  2,01); os descritores que mais caracterizaram a dor um mês depois da instalação da placa oclusal foram: que atormenta (2,97  2,08), desgastante (2,94  1,97) e forte (2,79  1,82).
Pb291
Eficiência mastigatória em pacientes portadores de bruxismo
GARCIA, R. C. M. R.*, CURY, A. A. D. B.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: regarcia@fop.unicamp.br
O bruxismo pode influenciar a função mastigatória, pois causa desgaste dental que supostamente altera a área de contato entre dentes antagonistas e conseqüentemente a eficiência mastigatória. O presente trabalho tem por objetivo verificar a eficiência mastigatória em pacientes bruxistas antes (T0) e uma semana (T1), 15 (T2), 30 (T3) e 60 dias (T4) após a instalação de placas estabilizadoras, e compará-la com a de pacientes que não apresentam este hábito. Os voluntários foram divididos em dois grupos: G1) composto por 16 pacientes dentados e portadores de bruxismo, e G2) composto por 16 pacientes com ausência deste hábito. Os voluntários do primeiro grupo receberam as placas estabilizadoras. A eficiência mastigatória foi verificada através da contagem do número de partículas trituradas durante 4 e 12 ciclos mastigatórios de 3 g de amendoim contidos em invólucros de polivinil, por meio do método de escaneamento óptico e sistema de imagens, através do software Image-Pro Plus 1.4; e expressa como a média do número de partículas trituradas para cada invólucro. Os resultados foram submetidos à ANOVA e teste t e demonstrou que quando da comparação das médias entre os grupos, assim como das médias antes e após a instalação das placas estabilizadoras no grupo 1, os resultados não diferiram significantemente (p > 0,05), independente do número de ciclos mastigatórios realizados.
Concluiu-se que pacientes bruxistas trituram os alimentos da mesma forma que pacientes normais e a instalação de placa estabilizadora não interferiu na eficiência mastigatória dos voluntários bruxômanos.
Pb292
Eliminação da soldagem em infra-estrutura de Ni-Cr para prótese fixa metalocerâmica através do processo de sobrefundição
OLIVEIRA, S. G.*, ROCHA, R., SERAIDARIAN, P. I.
Prótese Dentária - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: sergiog@pucminas.br
O processo de soldagens de ligas de Ni-Cr constitui uma das etapas críticas da fase laboratorial de confecção de infra-estrututra de próteses fixas e tem sido objeto de muitos trabalhos científicos visando seu aperfeiçoamento. O objetivo deste trabalho é estabelecer uma técnica que elimine esta etapa, obtendo uma estrutura rígida e homogênea, utilizando o processo de sobrefundição. Um segmento da infra-estrutura é obtido através de técnicas convencionais de fundição, envolvendo um pilar e parte dos elementos suspensos em modelos de trabalho. Nestes elementos (pônticos) é confeccionado um encaixe que proporcionará um embricamento mecânico. O restante da infra-estrutura é obtido em resina acrílica autopolimerizável, também no modelo de trabalho troquelizado. As duas partes são provadas e unidas diretamente na cavidade oral com a mesma resina. O conjunto é então incluído pelo método tradicional e realiza-se uma nova fundição, utilizando o mesmo tipo de liga. Nesta etapa o metal irá preencher a parte da estrutura que estava em resina acrílica e se unirá à parte da infra-estrutura metálica inicial constituindo um corpo único. Os resultados iniciais de testes de cargas mostraram resultados semelhantes aos de estruturas fundidas em monobloco. A análise através de radiografias mostrou uma estrutura homogênea e ausência de porosidades ou falhas na região do embricamento.
Concluímos que esta técnica tem possibilidade de se tornar uma opção válida para a eliminação do processo de soldagem em próteses parciais fixas.
Pb293
Avaliação eletromiográfica computadorizada em pacientes reabilitados com próteses totais duplas com variação na DVO
CASSELLI, H.*, SILVA, W. A. B., SILVA, F. A., LANDULPHO, A. B., RAMOS, G. G., CABRAL, C. W. L. F., ZANATTA, G., SILVA, L. L. B.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: hcasselli@yahoo.com
O objetivo deste trabalho foi monitorar a atividade elétrica dos músculos masseter, temporal e digástrico em 16 pacientes usuários de próteses totais duplas. Os pacientes foram submetidos à avaliação eletromiográfica inicial em Eletromiógrafo K6-I Diagnostic System (Inc., Iowa - 8 canais). Em seguida, eles utilizaram um aparelho intra-oral de cobertura oclusal plana sobre suas próteses usuais durante 30 dias. Passado este período, foi realizada a segunda avaliação eletromiográfica quando então os pacientes foram reabilitados com novas próteses, preservando um espaço funcional livre (EFL) de 3 mm. Após 60 dias de uso destas próteses, os pacientes foram submetidos à terceira avaliação eletromiográfica, quando o EFL foi suprimido. As próteses foram utilizadas por um período de mais 60 dias, realizando-se a quarta avaliação eletromiográfica. Os dados foram submetidos à análise estatística ANOVA e Tukey (5%). Para a situação de repouso, houve significativo aumento na atividade elétrica dos músculos masseter e temporal. Na situação de fechamento sem resistência, houve um aumento na atividade elétrica do músculo masseter e uma diminuição da atividade do digástrico, considerando as duas primeiras avaliações em relação à última.
Ocorreu o estabelecimento de uma atividade elétrica compatível com a função de cada músculo para a situação de fechamento isométrico. Ocorreu o surgimento de um novo EFL ao final do quarto período de avaliação. A utilização de aparelhos planos previamente à reabilitação mostrou-se benéfica com relação ao equilíbrio muscular.
Pb294
Avaliação da adaptação marginal de infra-estrutura de prótese fixa fundida sobre modelo refratário
CORRÊA, G. O.*, HENRIQUES, G. E. P., CORRER SOBRINHO, L., CONSANI, S., NEISSER, M. P.
Odontologia Restauradora - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: giovani.correa@bol.com.br
O propósito desse trabalho foi avaliar o desajuste marginal de infra-estruturas de próteses fixas fundidas em monoblocos sobre modelo refratário, comparando com os obtidos pela técnica convencional. A técnica foi simultaneamente medida em Ti c.p., Ti-6Al-4V e Ni-Cr. Inicialmente uma matriz metálica foi duplicada em silicona por adição para a obtenção dos modelos de trabalho. Sobre os modelos foram encerados os padrões de próteses fixas. Para a fundição sobre modelo, a matriz metálica foi duplicada e modelos em revestimento foram obtidos (em Rematitan Plus para as estruturas em Ti c.p. e Ti-6Al-4V e em Talladium, para a liga de Ni-Cr). Sobre os modelos de revestimento foram encerados os padrões simulando as infra-estruturas protéticas, sendo o conjunto padrões/modelo refratário, incluído para a realização das fundições. As infra-estruturas após a fundição foram jateadas com óxido de alumínio, ajustadas internamente e acabadas com fresas. Os desajustes marginais foram medidos em microscópio mensurador (STM - Olympus - Japão) com aumento de 50 X e precisão de 0,5 m. Os valores obtidos foram submetidos a análise de variância e ao teste de Tukey em nível de 5% de significância.
Os desajustes médios obtidos para a técnica de fundição sobre modelo (82,86 m Ti c.p.; 64,41 m Ti-6Al-4V; e, 77,24 m Ni-Cr) foram significativamente menores que os obtidos pela técnica convencional (106,36 m Ti c.p.; 75,73 m Ti-6Al-4V; 101,96 m Ni-Cr). Para ambas as técnicas, o desajuste marginal foi significativamente diferente, apresentando-se na seguinte ordem decrescente: Ti c.p, Ni-Cr e Ti-6Al-4V.
Pb295
Estudo comparativo da microbiota da cavidade anoftálmica antes e após a aplicação de laser de baixa potência
SENE, A. G.*, NEVES, A. C. C., MUNIN, E.
IP&D - UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA. E-mail: apagose@ig.com.br
Este trabalho envolveu técnicas da Engenharia Biomédica e conhecimentos da área de Prótese Buco-Maxilo-Facial, especialidade odontológica que restaura aloplasticamente perdas de tecido da região buco-maxilo-facial, de origem congênita ou adquirida, restabelecendo a saúde e o conforto do paciente. O usuário de prótese ocular, quase sempre, apresenta acúmulo de secreção mucóide na cavidade anoftálmica, cílios e pálpebras, resultando em desconforto ao paciente. Este trabalho investigou a ação da bioestimulação gerada pela aplicação do laser de baixa potência na cavidade anoftálmica, na quantidade de secreção conjuntival e na microbiota local. Foi coletado, com auxílio de “swab”, esterilizado, embebido em solução de cloreto de sódio a 0,9%, material microbiológico da cavidade anoftálmica, antes e após a aplicação do laser de hélio-neônio, comprimento de onda de 685 nm, modo contínuo, densidade de potência 50,0 J/cm2, potência de 35 mW. Sete aplicações foram realizadas com intervalos de sete dias uma da outra. Cada aplicação teve a duração de 2 minutos e 44 segundos, estando o olho normal protegido com tampão. O material coletado foi imediatamente semeado nos meios de cultura ágar-sangue e ágar MacConkey e, os microrganismos, posteriormente quantificados.
Os dados obtidos evidenciaram redução acentuada da quantidade de secreção e da flora microbiana.
Pb296
Efeito de programas de instrução e motivação sobre a higienização de próteses: estudo longitudinal de um ano
CAMPANHA, N. H.*, PAVARINA, A. C., GARCIA, D., VERGANI, C. E., GIAMPAOLO, E. T., GARCIA, P. P. N. S., JORGE, J. H.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: narahell@hotmail.com
Este estudo avaliou a influência de programas de educação e motivação em higiene bucal para pacientes portadores de prótese parcial removível (PPR) no acúmulo de placa, cálculo e manchamento. PPR novas foram confeccionadas para 39 pacientes, divididos nos grupos: GI- foram instruídos a manter os seus hábitos de higienização; GII- receberam, orientação verbal direta, associada a folheto explicativo resumido, sem ilustrações; GIII- receberam orientação verbal direta, associada a folheto explicativo com ilustrações. Nas consultas de retorno (7, 15 e 30 dias, 3, 6 e 12 meses), foi avaliado o acúmulo de placa bacteriana, de cálculo e o manchamento em 4 áreas das PPR: 1- retentores, 2- conectores maiores, 3- base e dentes artificiais, 4- superfície basal da sela. Na análise foram utilizados os seguintes índices: 0- ausência de placa, cálculo ou manchamento visíveis; 1- leve acúmulo (até 25% da área); 2- acúmulo moderado (de 25 a 50%) e o índice 3- acúmulo elevado (mais de 50%). Para o acúmulo de placa, o teste de Kruskal-Wallis apontou redução significativa nos índices do grupo GIII, aos 3 meses (0,6), 6 meses (0,4) e 1 ano (0,3) na área 1; aos 6 meses (0,1) e 1 ano (0,2) na área 2; e em 1 ano (0,5) na área 4. A redução dos índices de placa no grupo GIII em relação a GI foi mais acentuada do que de GII em relação a GI. Não foi verificada diferença entre os grupos para os índices de cálculo ou manchamento.
O programa de educação e motivação em higiene contendo ilustrações (GIII) reduziu o acúmulo de placa bacteriana nas PPR em maior grau do que o programa sem ilustrações (GII).
Pb297
Efeito de agentes químicos de limpeza na rugosidade superficial de resina acrílica e acúmulo de biofilme formado in situ
LIMA, E. M. C. X.*, MOURA, J. S., RODRIGUES-GARCIA, R. C. M., CURY, J. A., DEL BEL CURY, A. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: emilenalima@bol.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de agentes químicos de limpeza na rugosidade superficial de resina acrílica e no acúmulo de biofilme formado in situ. Para tanto, foi realizado um estudo cruzado de três fases de 4 dias, onde treze voluntários utilizaram dispositivos intra-orais contendo 4 espécimes da resina acrílica. Os dispositivos foram imersos em solução de sacarose 20%, oito vezes ao dia, para estimular a formação de biofilme e à noite os aparelhos foram higienizados de acordo com os tratamentos: (G1) controle (sem tratamento); (G2) solução limpadora enzimática (Ortoform) durante 30 minutos e (G3) hipoclorito de sódio 0,5% durante 10 minutos. No quinto dia, o biofilme formado sobre os espécimes foi estimado através da quantia de proteínas álcali-solúveis determinada em espectrofotômetro a 280 nm. A avaliação da rugosidade superficial foi feita na superfície polida dos espécimes antes da fixação nos dispositivos e após cada fase experimental em rugosímetro Surfcorder SE 1700. Os resultados apresentaram diferença estatística entre os períodos, verificada pela análise de variância em esquema de parcelas subdivididas (p < 0,05). Na avaliação do acúmulo de biofilme, os resultados mostraram diferença estatística significativa entre o grupo 3 e os grupos 1 e 2, que não diferiram estatisticamente entre si, verificada pelo teste de Tukey (p < 0,01).
Concluiu-se que a rugosidade superficial aumentou após a permanência dos espécimes na cavidade bucal e que houve menor acúmulo de biofilme sobre os espécimes de resina acrílica tratados com hipoclorito de sódio 0,5%.
Pb298
Efeito da irradiação por microondas na desinfecção de uma resina reembasadora rígida
MIMA, E. G. O.*, PAVARINA, A. C., NEPPELENBROEK, K. H., SPOLIDORIO, D. M. P., VERGANI, C. E., MACHADO, A. L., MAGNANI, R.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: ewerton_mima@hotmail.com
Em estudo anterior, foi verificado que a resistência à flexão da resina reembadora rígida Tokuso Rebase (T) aumentou após a irradiação por microondas a 550 W por 5 min. Neste estudo foi avaliado o efeito da irradiação por microondas na desinfecção da resina T. Os corpos-de-prova (10 x 10 x 1 mm) foram confeccionados e esterilizados por óxido de etileno. As amostras foram então individualmente inoculadas (107 ufc/ml) com meio TSB contendo um dos microrganismos testados (C. albicans - Ca, S. aureus - Sa, B. subtilis - Bs e P. aeruginosa - Pa). Após incubação a 37ºC por 48 h, as amostras foram agitadas por 1 min e deixadas em repouso por 9 min seguido por breve agitação para resuspender os microrganismos aderidos. Após a inoculação, 40 amostras foram irradiadas a 550 W por 4 min e 40 amostras não-irradiadas foram utilizadas como controle. Alíquotas (25 l) da suspensão foram plaqueadas em duplicata nas diluições de 10-3 a 10-6 nos meios de cultura seletivos para cada microrganismo. As placas foram incubadas a 37ºC por 48 h, e as colônias foram contadas (ufc/ml). Os dados originais foram transformados em logaritmo na base 10. A porcentagem de redução para cada microrganismo após irradiação foi calculada. Todos corpos-de-prova inoculados com Ca apresentaram esterilização após irradiação por microondas a 550 W por 4 min. Comparadas às do grupo controle, as amostras inoculadas com Sa, Bs e Pa apresentaram, após a irradiação, redução em mais de 90% para todas células viáveis.
Foi concluído que a irradiação por microondas a 550 W por 4 min demonstrou ser um método efetivo para desinfecção da resina T.
Pb299
Estudo do descanso oclusal direto em molares inferiores com ou sem inclinação 
ALENCAR, J. F.*, ZANETTI, A. L., COSTA, B., NOVELLI, M., ALENCAR, M. J. S., ALENCAR, F. J. S.
Dentística - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: alencarm@gbl.com.br
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência da inclinação do dente no preparo do descanso oclusal direto, medir a espessura do esmalte remanescente, e constatar ou não a sua perfuração. Seis molares inferiores íntegros foram montados em um suporte de alumínio com resina acrílica. Foram reproduzidos doze modelos para cada corpo-de-prova. Estes modelos foram reunidos em grupos e distribuídos entre oito especialistas para que preparassem descansos na mesial e distal de cada corpo-de-prova, utilizando-se de duas posições: normal e inclinada (15º). Feito os descansos os dentes e suas réplicas foram cortados no sentido mésio-distal uzando-se uma máquina Labcut 1010. Utilizando-se de um programa específico (Image Lab), foi possível sobrepor as imagens digitalizadas possibilitando a análise comparativa entre o perfil original do dente (sem preparo) e seu respectivo modelo preparado, observamos que não ocorrera perfuração da camada de esmalte. Para cada corpo-de-prova foi obtido uma imagem digitalizada na qual mediu-se, ângulos e profundidade. Os dados foram avaliados pela análise de variância e Tukey (5%).
De acordo com os resultados podemos concluir que: 1- a espessura do esmalte nos molares inferiores indica que é possivel se fazer preparo direto sem expor dentina; 2- a profundidade média dos descansos foi de 0,93 mm sendo que 2/3 de todos os preparos tiveram 0,80 mm e em nenhum corpo-de-prova se verificou perfuração da camada de esmalte; 3- a inclinação do dente não foi significante para obtenção de um preparo (descanso) correto.
Pb300
Análise da tolerância à um restabelecimento imediato da dimensão vertical de oclusão em pacientes com próteses totais
TAMAKI, R.*, MORALES, J. M. G., NAKAMAE, A. E. M.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: retamaki@usp.br
Esta pesquisa tem como objetivo analisar clinicamente a variação da dimensão vertical de oclusão (DVO) após a confecção de novas próteses totais e verificar se o restabelecimento imediato da DVO é bem tolerado pelos pacientes. Com compasso de Willis, foi mensurada a variação da DVO entre a prótese antiga e a nova de 26 pacientes usuários de próteses totais bimaxilares. A partir das DVO médias obtidas com as próteses em uso e com as novas, foi calculada a variação média de DVO em cada paciente. Estas medições foram realizadas pelo mesmo operador no dia da instalação das próteses novas. Foram realizadas 3 medições da DVO com intervalo de 3 minutos. A partir dos 3 valores de DVO obtidos, foi calculada a DVO média do paciente. Após 3 meses da instalação das próteses novas foi avaliada a satisfação do paciente por meio de questionários. Os resultados mostraram um aumento na DVO dos pacientes quando da instalação das próteses novas, quando aplicado o teste t. A variação média da DVO obtida foi de 0,47 cm com oscilação de 0 cm a 0,87 cm, sendo que esta variação independia do tempo de uso das próteses. Por meio do teste qui-quadrado de independência, não verificou-se uma relação entre a magnitude do aumento da DVO e a aceitação do paciente.
Não foi verificada uma relação entre o tempo de uso das últimas próteses e a variação da dimensão vertical de oclusão obtida. O restabelecimento imediato na dimensão vertical de oclusão foi bem tolerado pelos pacientes quando da instalação das próteses novas.
Pb301
Dureza Vickers de duas resinas para reembasamento e uma resina para base de prótese após irradiação em microondas
REIS, J. M. D. S. N.*, VERGANI, C. E., SEÓ, R. S., CAMPANHA, N. H., MACHADO, A. L., GIAMPAOLO, E. T., PAVARINA, A. C.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: reisunesp@hotmail.com
Este estudo analisou o efeito da irradiação por microondas na dureza de duas resinas para reembasamento (Kooliner - K e Duraliner II - D) e uma resina para base de prótese (Lucitone 550- L). Para cada material, 80 corpos-de-prova (10 x 1,0 mm) foram confeccionados e divididos em 10 grupos. No grupo controle (1), os testes de dureza foram realizados após polimerização das resinas. Nos grupos 2 a 10, previamente aos testes, os corpos-de-prova foram submetidos a tratamentos em microondas combinando diferentes potências (500, 550 e 650 W) e tempos de irradiação (3, 4 e 5 min). Os valores de dureza Vickers (VHN) foram mensurados utilizando-se um microdurômetro Micromet 2103 a partir da aplicação de uma carga de 25 gf (resinas L e K) e 10 gf (resina D) por 30 segundos. Foram realizadas oito mensurações por corpo-de-prova, sendo a média calculada. Análise de variância e teste de Tukey (p = 0,05) foram utilizados para análise estatística dos resultados. Em relação ao grupo controle, a dureza da resina L (17,15 VHN) foi significativamente (p < 0,05) aumentada após irradiação em microondas, exceto a 550 W por 4 minutos. Entretanto, não foram observadas mudanças significativas (p > 0,05) na dureza das resinas K (2,45 VHN) e D (2,94 VHN). Comparando os materiais, a resina L demonstrou maior dureza (p < 0,05) que as resinas K e D.
A irradiação por microondas aumentou os valores de dureza Vickers da resina L e não apresentou efeito sobre as resinas K e D.
Pb302
Avaliação in situ de cárie secundária ao redor de restaurações metálicas indiretas
MOURA, J. S.*, PAES-LEME, A. F., LIMA, E. M. C. X., CURY, J. A., RODRIGUES-GARCIA, R. C. M., TABCHOURY, C. P. M., DEL BEL CURY, A. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ddsju@hotmail.com
Este trabalho in situ do tipo cruzado se propôs a avaliar a influência do cimento de restaurações indiretas no desenvolvimento de cárie em esmalte e dentina radicular. Foram utilizados 126 espécimes, constituídos de terços cervicais da coroa e raiz de terceiros molares, aleatoriamente divididos em três grupos: restauração metálica cimentada com fosfato de zinco (FZ), com cimento de ionômero de vidro modificado por resina (IV) ou resina composta (CR). Estas restaurações foram realizadas no limite coroa-raiz e os espécimes instalados na base de próteses parciais removíveis de 14 voluntários (com aprovação do CEP/FOP-UNICAMP); os espécimes foram cobertos com gaze de poliéster facilitando o acúmulo de placa. Após 21 dias, os espécimes foram removidos, o biofilme dental coletado e a desmineralização na dentina radicular (MD) e esmalte (ME) ao redor das restaurações foi avaliada por microdureza longitudinal. No biofilme foram determinadas as concentrações de fluoreto (F), polissacarídeo insolúvel (PI) e porcentagem de mutans em relação à microbiota total (PM). Diferenças significantes para F (p < 0,05) foram encontradas sobre IV em comparação com os demais grupos; com relação à PI e PM, as diferenças não foram significativas (p > 0,05). Com relação à redução da desmineralização, não houve diferença entre os grupos tanto para MD quanto para ME, havendo diferença entre os valores de dentina e esmalte.
Concluiu-se que o IV liberou flúor, mas não foi capaz de inibir o desenvolvimento de cárie adjacente às restaurações ou induzir mudanças na composição microbiológica da placa.
Pb303
Prevalência da síndrome de Kelly em usuários de prótese parcial removível
CUNHA, L. D. A. P.*, SILVA, K. G., BALEEIRO, R. P., PELLIZZER, E. P., ROCHA, E. P.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: ligiapignatta@zipmail.com.br
Pacientes portadores de prótese total maxilar (PT) em oposição à prótese parcial removível mandibular de extremo livre (PPREL) apresentam sinais clínicos específicos que agrupados constituem a síndrome de Kelly (SK) ou síndrome da combinação. Tendo em vista este aspecto, e após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Humanos, o objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência da SK em 33 pacientes submetidos ao tratamento odontológico com PPREL mandibular em oposição à PT maxilar, atendidos na Clínica de Prótese Parcial Removível II, da FO de Araçatuba - UNESP. Dessa maneira, o exame clínico foi direcionado para detectar os sinais: reabsorção óssea diferenciada na região anterior da maxila, aumento volumétrico das tuberosidades, hiperplasia papilar palatina, extrusão dos dentes anteriores mandibulares e perda óssea abaixo da base de resina da PPREL. Os achados clínicos foram correlacionados com a presença ou ausência de DTM de acordo com a escala anamnética de Fonseca, e submetidos à análise estatística descritiva. Como resultados, observou-se que nenhum paciente apresentou todos os sinais, com 84,85% apresentando entre 2 e 4 sinais, e 15,15% apresentando somente 1 (um) dos sinais. 10,71% não apresentaram DTM, 50% apresentaram DTM leve, 32,14% com DTM moderada e 7,14% com DTM severa.
Conclui-se que nenhum paciente apresentou a SK caracterizada pelo agrupamento dos 5 sinais. Entretanto, todos os pacientes apresentaram os sinais de forma isolada ou parcialmente agrupados, sendo que 89% dos pacientes apresentaram algum grau de DTM.
Pb304
Adaptação marginal de “copings” eletroformados, antes e após aplicação da porcelana
BUSO, L.*, BOTTINO, M. A., NEISSER, M. P., BALDUCCI, I., JÓIAS, R. M., LOPES, A. G., AVELAR, R. P.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: leobuso05@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar a adaptação marginal de “copings” eletroformados, antes e após a aplicação da porcelana, em função do término cervical. Foram utilizados dois modelos padrão de aço inoxidável, um com término cervical em chanfro largo e outro com ombro arredondado, os quais foram moldados com silicona de adição pela técnica de dupla impressão, padronizando o eixo de inserção e remoção com um delineador especificamente preparado. Foram obtidos dez troquéis de gesso tipo IV de cada término cervical, sobre os quais foi aplicado espaçador de troquel para posterior duplicação. Os troquéis duplicados em gesso especial foram preparados com uma cobertura de prata e conectados a um fio de cobre para receber a eletrodeposição de ouro. Após limpeza e ajustes, a adaptação marginal foi avaliada em oito pontos diferentes com microscópio óptico de 30 vezes de aumento sob pressão constante. Quatro camadas de porcelana, uma de opaco e três de dentina, foram aplicadas. A leitura do desajuste cervical, após aplicação da porcelana, foi realizada seguindo os critérios anteriores. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística com médias de desadaptação marginal, antes e após a cerâmica, de 29,77 m e 22,58 m para chanfro largo e 26,77 m e 23,02 m para o término cervical em ombro arredondado. O teste Tukey não mostrou diferença estatisticamente significante entre as condições.
Conclui-se que a aplicação da porcelana não influencia a adaptação marginal dos “copings”, podendo ser utilizado as duas linhas de terminação com o sistema de eletrodeposição.
Pb305
Avaliação do efeito da ciclagem mecânica na resistência da interface ceramo-cerâmica
DIAS, A. H. M.*, NONO, M. C. A., MYASHITA, E., BOTTINO, M. A.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: ahmdias@bol.com.br
O propósito deste estudo foi avaliar o efeito da ciclagem mecânica na resistência da interface ceramo-cerâmica e caracterizar as superfícies de fraturas de quatro grupos: A) IPS Empress 2/Empress 2 cerâmico (IP/EC2), B) IP/EC2 com ciclagem mecânica, C) In Ceram Alumina/Vitadur Alfa (IC/VA), D) IC/VA com ciclagem mecânica, por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram confeccionadas dez amostras de cada grupo composta de subestrutura que apresenta uma extremidade maior de dimensões de 5,0 mm de diâmetro x 5,0 mm de comprimento, um estreitamento de 1,0 mm formando uma extremidade menor de 4,0 mm de diâmetro x 2,0 mm de comprimento, sendo esta superfície aplicada cerâmica de recobrimento apresentando 4,0 mm x 3,0 mm de comprimento. Os grupos B e D foram submetidos ao teste de ciclagem mecânica, no sentido axial, a uma carga de 50 N, 1 Hz, 2  104 ciclos e, em seguida, foram submetidas ao teste de cisalhamento numa máquina Instron (modelo 4301) a uma velocidade de 0,5 mm/min até a fratura. Os resultados foram avaliados utilizando ANOVA. A ciclagem mecânica não foi significante estatisticamente entre os grupos A (82,04 MPa), B (68,15 MPa) e C (40,43 MPa), D (45,06 MPa), entretanto o grupo A foi estatisticamente superior comparado ao C,  (p < 0,5), e microestruturalmente foi observada nos grupos C e D uma predominância de deslocamento total do recobrimento em relação a subestrutura, enquanto nos grupos A e B observou-se um deslocamento parcial.
Concluiu-se que os grupos A e B apresentaram uma maior união ceramo-cerâmica, e que a ciclagem mecânica não influenciou na resistência.
Pb306
Efeito do tempo de pós-prensagem e do tipo de gesso de inclusão na adaptação das bases de prótese total superior
ABREU, R. T.*, DOMITTI, S. S., CONSANI, S., CONSANI, R. L. X., MESQUITA, M. F.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ricardotabreu@ig.com.br
Este trabalho verificou a influência do tempo pós-prensagem (imediato e 24 horas) e do tipo de gesso de inclusão (III e IV) na adaptação de bases de prótese total superior confeccionadas com resina acrílica polimerizada por microondas. Foram confeccionados 40 modelos em gesso-pedra tipo III e sobre eles bases com lâminas de cera 07. Os conjuntos modelo/base de cera foram separados aleatoriamente em quatro grupos de 10 elementos e incluídos em mufla plástica. Após o processamento das bases, o conjunto foi seccionado num dispositivo para seccionamento transversal, correspondente à distal de caninos (A), mesial de primeiros molares (B) e região palatina posterior (C). O nível de desajuste foi medido com microscópio comparador em cinco pontos referenciais para cada corte transversal, com precisão de 0,0005 mm. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (5%). Os maiores e menores níveis médios de desajuste foram obtidos com o gesso-pedra tipo III, sendo os maiores no tempo pós-prensagem imediato (0,155 mm) e os menores no tempo pós-prensagem 24 horas (0,109 mm), com diferença estatística significativa. O gesso tipo IV não apresentou diferença estatística significativa entre os tempos pós-prensagem imediato (0,125 mm) e 24 horas (0,130 mm). O menor nível médio de desajuste ocorreu na região do corte A (0,082 mm), seguido dos cortes B (0,133 mm) e C (0,174 mm), com diferença estatística significativa.
Os autores concluíram que o tempo pós-prensagem e o tipo de gesso de inclusão exerceram influência significativa na adaptação da base da prótese total.
Pb307
Análise da resistência ao dobramento e à tração de uniões soldadas de duas ligas odontológicas do sistema Co-Cr-Mo
TIBA, H. S.*, RIBEIRO, F. C.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: hilton@usp.br
Este trabalho avaliou a resistência ao dobramento e à tração de duas ligas de metais básicos do sistema Co-Cr-Mo, New Ceram (NC) e Remanium 2000 (R), e mais uma liga do sistema Ni-Cr como controle, Kromalit (K). Confeccionou-se 120 corpos-de-prova (divididos em 12 grupos de 10 corpos-de-prova), a metade (n = 60) foi seccionada e preparada para o processo de soldagem, enquanto que a outra metade recebeu o mesmo teste de resistência ao dobramento e à tração sem passar pelo processo de soldagem. Os resultados foram tratados estatisticamente por meio de análise descritiva e inferencial (ANOVA, nível de significância de 5%).
A partir dos resultados foi possível concluir: 1- resistência ao dobramento: os grupos experimentais que receberam o processo de soldagem apresentaram médias de resistência significantemente menores que as dos respectivos grupos sem soldagem. A liga R apresentou médias de resistência ao dobramento estatisticamente significante maiores dentre todos grupos com e sem o processo de soldagem. O grupo da liga NC com união soldada apresentou média resistência estatisticamente significante menor dentre todos os grupos. 2- resistência à tração: os grupos experimentais que receberam o processo de soldagem apresentaram médias de resistência significantemente menores que os respectivos grupos sem soldagem. A liga R apresentou, estatisticamente significantes, os maiores valores médios de resistência dentre os grupos com e sem o processo de soldagem. O grupo com união soldada da liga NC apresentou média de resistência significantemente menor dentre todos os grupos.
Pb308
Movimentação dental linear em prótese total em função dos materiais de inclusão e métodos de polimerização
BOSCATO, N.*, DOMITTI, S. S., CONSANI, S., SINHORETI, M. A. C.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: noeliboscato@bol.com.br
Este estudo avaliou a movimentação dental linear em prótese total superior em função dos procedimentos de inclusão e polimerização. Quarenta conjuntos modelo-base de prova de cera, com dentes artificiais, foram separados aleatoriamente em 4 grupos de dez elementos, recebendo os tratamentos experimentais: Grupo 1- inclusão em muflas metálicas, muralha de silicone e polimerização convencional em água (74C por 9 horas) usando resina acrílica termicamente ativada Clássico. Grupo 2- inclusão em muflas metálicas, muralha de gesso-pedra e polimerização convencional em água (74C por 9 horas) usando resina acrílica termicamente ativada Clássico. Grupo 3- inclusão em muflas de fibra de vidro, muralha de silicone e polimerização através da energia de microondas usando resina termicamente ativada para microondas Vipi Wave em ciclo de 20 minutos a 10% mais 5 minutos a 30% da potência do forno de microondas de 1.400 W. Grupo 4- inclusão em muflas de fibra de vidro, muralha de gesso-pedra e polimerização através da energia de microondas usando resina termicamente ativada para microondas Vipi Wave em ciclo idêntico ao grupo 3. As distâncias I-I, PM-PM, M-M, ID-MD e IE-ME foram mensuradas antes e depois da polimerização da base, com microscópio comparador linear (Olympus), com precisão de 0,0005 mm. Os resultados foram submetidos à análise de variância. 
Não houve diferença estatística significativa nas distâncias lineares entre dentes nos quatro grupos experimentais, tanto para o fator inclusão quanto para o fator polimerização.
Pb309
Influência do tratamento de superfície com adesivo na dureza Vickers de resinas acrílicas utilizadas em prótese fixa
RIBEIRO, J. G. R.*, GONÇALVES, A. R., SEGALLA, J. C. M., GUIMARÃES, N. C., PEREZ, F.
Materias Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: jgurr@hotmail.com
O objetivo desse estudo foi avaliar a influência da aplicação de um adesivo fotopolimerizável (Scotchbond - 3M) sobre a dureza Vickers de resinas acrílicas autopolimerizáveis (Dencor - Clássico e Oscure - Dencryl). Foram confeccionados 27 corpos-de-prova cilíndricos (8 mm de diâmetro por 5 mm de espessura) para cada resina estudada com o auxílio de uma matriz metálica, seguindo as recomendações dos fabricantes. Todas as amostras foram polidas com lixas de granulação 400, 600, 800, 1000 e 1200, sendo em seguida divididas em três grupos. O Grupo I não recebeu tratamento; o Grupo II recebeu a aplicação do adesivo, que foi fotopolimerizado por 20 s com o aparelho Dabi Atlante (650 mW); o Grupo III recebeu a aplicação do adesivo, que foi fotopolimerizado com luz estroboscópica por 90 s sob atmosfera de N2 no aparelho Power Lux (EDG). Os ensaios de dureza Vickers (10 kgf) foram realizados após 24 horas de armazenagem em água destilada a 37ºC. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância estatística (ANOVA), seguida pelo teste de Tukey em nível de 5% de significância. A resina Oscure, indepedentemente dos tratamentos realizados, mostrou valores médios de dureza estatisticamente superiores (p < 0,05) quando comparados com a resina Dencor. Levando-se em conta somente o tratamento superficial, o Grupo I apresentou valor médio de dureza estatisticamente maior que o Grupo III, que por sua vez obteve média estatisticamente superior ao Grupo II.
Concluiu-se que a aplicação de adesivo sobre a superfície das resinas acrílicas autopolimerizáveis resultou em uma menor dureza superficial.
Pb310
Radiopacidade das resinas compostas analisadas pelo sistema Digora de radiografia digital direta
LÖF, A. S.*, JERONYMO, J. C. M., PACHECO, J. F. M., FERNANDES, E. L., BOFF, L. L.
Prótese - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: aslof@annex.com.br
Este estudo analisou e comparou a radiopacidade de resinas compostas fotopolimerizáveis por sua densidade óptica resultante do aumento da espessura das amostras de 1, 2 e 3 mm de espessura em uma escala de 256 tons de cinza no programa de análise de imagens do sistema de radiografia digital Digora. Foram utilizadas 9 resinas compostas fotopolimerizáveis, sendo 3 do tipo “flow” (F) (Flow-It, Revolution e Fill Magic Flow), 3 do tipo micro-híbrida (M) (Fill Magic, Sculp-It e Prodigy) e 3 condensáveis (C) (Alert, Fill Magic Condensável e Prodigy Condensável). Foram confeccionadas placas com espessuras de 1 mm, 2 mm e 3 mm, três de cada espessura, totalizando 9 placas. Cada placa recebeu 9 orifícios de 4 mm de diâmetro onde foram inseridas as resinas. Cada resina foi manipulada e fotopolimerizada de acordo com a especificação do fabricante. Para cada resina de cada uma das radiografias foram feitas 3 leituras em diferentes áreas, totalizando 243 leituras de densidade óptica. As médias das amostras em 1 mm foram: (F) 129,55a 9,86, (M) 142,30b 4,15, (C) 144,95b 4,97; em 2 mm foram: (F) 148,84a 15,59, (M) 163,19b 5,66, (C) 168,34c 4,85; em 3 mm foram: (F) 177,33a 10,40, (M) 188,91b 3,26, (C) 192,70c 3,76 (médias seguidas de mesma letra, em cada espessura, não diferem entre si ao nível de significância de 1%, ANOVA/Tukey).
A densidade óptica tende a aumentar com o aumento da espessura, existindo diferenças significativas de densidade óptica entre os materiais estudados.
Pb311
Verificação do desempenho de um torquímetro manual implantológico em função do uso
LOPES, F. A. M.*, DUARTE, E. R., FRIGERIO, M. L. M. A., BETIOL, E. A. G., ARAÚJO, C. R. P., RAZUK, P. C.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: drfilipelopes@hotmail.com
O aperto insuficiente dos parafusos dos implantes pode provocar o seu afrouxamento levando à uma falha na pré-carga com conseqüências para as conexões da prótese e da fixação. Esse trabalho teve a finalidade de avaliar o desempenho do torquímetro manual Dyna Torq DTW de 20 N.cm após um número de vezes de uso e na presença de umidade, com saliva artificial. Todos os torquímetros, sem uso, tiveram seus torques verificados. Em seguida, 9 torquímetros passaram por ciclagem a seco, sem presença de umidade e outros 9 foram umidificados na ciclagem com saliva artificial. Após as ciclagens a seco e na presença de umidade, o torque de cada um dos torquímetros foi verificado.
As análises dos resultados mostraram que os 18 torquímetros testados sem uso não foram capazes de fornecer o torque nominal de 20 N.cm, ficando todas abaixo desse valor. As amostras da ciclagem a seco (250 ciclos) tiveram média de 16,82 N.cm com variação de 0,39 para menos com relação ao valor dos torquímetros novos. Os ciclados umidificados com saliva artificial mostraram-se capazes de chegar até 1.000 ciclos e tiveram média de 15,65 N.cm com variação de 1,34 para menos.
Pb312
Avaliação da adaptação marginal de “copings” de três sistemas cerâmicos em função de dois tipos de términos cervicais
OLIVEIRA, A. A.*, SAITO, T.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: albertoalvarenga@uol.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a precisão de adaptação marginal de “copings” de três sistemas cerâmicos: In-Ceram; IPS Empress 2 e Procera AllCeram. Além disto, duas variações de término cervical foram estabelecidas: ombro 90 e chanfro. Dois incisivos centrais superiores de manequim idênticos receberam preparos padronizados de coroa total, sendo que um recebeu término em ombro, e o outro, chanfro. Ambos foram reproduzidos 36 vezes e, a partir dos modelos de gesso obtidos, 72 “copings” foram construídos, subdivididos em 3 grupos de 24 para cada tipo de material cerâmico. Dentro de cada grupo, metade dos “copings” foram construídos para preparo em ombro 90, e a outra metade para chanfro. Assim, 6 tipos de tratamentos foram obtidos: IO (In-Ceram/ombro); IC (In-Ceram/chanfro); EO (Empress/ombro); EC (Empress/chanfro); PO (Procera/ombro); PC (Procera/chanfro). O desajuste marginal dos “copings” foi avaliado em microscopia óptica, com aumento de 40 vezes. Para cada amostra 12 mensurações foram tomadas. Os grupos PO e PC apresentaram os melhores resultados médios (23,08 e 25,77 mm respectivamente) e diferiram estatisticamente do grupo IO (36,11 mm). Entre os demais grupos não houve diferença estatística significante, e os resultados médios foram: IC (28,46 mm); EO (29,51 mm); EC (27,94 mm). Em relação ao tipo de término cervical, a análise estatística não foi conclusiva, embora observou-se um melhor comportamento dos grupos com término em chanfro.
Concluímos que os resultados médios de todos os grupos estudados ficaram dentro do patamar de aceitabilidade clínica de 25 a 40 mm.
Pb313
Confiabilidade de um método de imagem digital para medição de deflexão mandibular medial
CANABARRO, S. A.*, UNIKOWSKI, I. L., LÉO, C., COUTO, Á. C., SHINKAI, R. A.
Prótese - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: fabiosim@terra.com.br
A deflexão mandibular medial (DMM) é uma deformação funcional que ocorre com a aproximação das hemimandíbulas em abertura e protrusão, podendo afetar próteses convencionais e implanto-suportadas em arco. Este trabalho avaliou a confiabilidade intra-examinador de um método de imagem digital para aferição linear da DMM. Foram selecionados sete voluntários adultos dentados, obtendo-se registros oclusais inferiores de silicona de adição em repouso e abertura máxima. Os registros foram escaneados juntamente com um paquímetro Mitutoyo com abertura de 10 mm num aumento de 100%. A imagem foi processada no programa Adobe Photoshop obtendo-se pontos de referência intermolares, e as medições lineares foram feitas no programa Image Tool (UTHSCSA) calibrado com a medida padrão do paquímetro. Foram feitas cinco repetições da medida da distância intermolar para cada imagem. DMM foi calculada subtraindo-se a distância intermolar em abertura da distância em repouso. As médias de DMM e desvios-padrão foram: 0,44  0; 0,098  0,004; 0,36  0; –0,086  0,009; –0,096  0,009; 0,36  0; 0,46  0. O coeficiente de correlação intraclasse foi de 0,9995, ao nível de confiança de 95%.
Os resultados demonstram excelente confiabilidade intra-examinador deste método de imagem digital para aferição da DMM.
Pb314
Alteração dimensional linear de resina para reembasamento e resina para base de prótese após desinfecção em microondas
GONÇALVES, A. R.*, MACHADO, A. L., GIAMPAOLO, E. T., VERGANI, C. E., PAVARINA, A. C.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: argoncalves@yahoo.com
Este estudo avaliou o efeito da desinfecção em microondas sobre a estabilidade dimensional da resina para reembasamento Tokuso Rebase (T) e da resina termopolimerizável para base Lucitone 550 (L). Uma matriz metálica circular (50 mm de diâmetro/0,5 mm de espessura), com pontos de referência, foi utilizada para a confecção das amostras de cada material (n = 24). As distâncias entre os pontos foram mensuradas nas amostras e na matriz, utilizando-se o projetor de perfil Nikon. A diferença entre essas medidas foi calculada e expressa em porcentagem de alteração. As mensurações foram realizadas após 2 ciclos de desinfecção (amostras imersas em água e irradiadas a 650 W por 6 min - grupo I) e após 7 ciclos (amostras irradiadas diariamente, mantidas em água a 37C entre as irradiações - grupo II). As amostras do grupo controle (III - não desinfetadas) foram mensuradas após a polimerização para o material T e após armazenamento em água a 37ºC por 48 horas para o material L. Os resultados foram submetidos à ANOVA, seguida pelo teste de Tukey (nível de significância - 5%). As resinas apresentaram contração em todos os grupos. Para o material T, não houve diferença significante (p > 0,05) entre os grupos I (0,36%), II (0,23%) e III (0,22%). Para a resina L, o valor médio do grupo II (1,43%) foi significativamente maior (p < 0,05) que o do grupo I (1,01%), o qual foi estatisticamente superior (p < 0,05) ao do grupo III (0,29%).
A estabilidade dimensional da resina para reembasamento T não foi afetada pela desinfecção em microondas, enquanto para a resina L esse procedimento promoveu aumento da contração.
Pb315
Avaliação da resistência adesiva entre a superfície de uma cerâmica aluminizada e um cimento resinoso
ANDREATTA FILHO, O. D.*, ARAÚJO, M. A. J., NISHIOKA, R. S., NEISSER, M. P., BUSO, L., VÁSQUEZ, V. Z. C., AVELAR, R. P.
Prótese e Materiais Dentários - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: danielunesp@ig.com.br
Este trabalho avaliou o efeito da ciclagem térmica sobre a resistência adesiva entre a superfície de uma cerâmica aluminizada (Procera AllCeram, Nobel Biocare) e um cimento resinoso (Panavia F, Kuraray). Foram confeccionados nove blocos de cerâmica, com dimensões de 5 x 6 x 6 mm, sendo que uma das faces, com dimensões de 5 x 6 mm de cada bloco, foi condicionada com uma cobertura triboquímica de sílica (Sistema Rocatec, ESPE). A seguir foram cimentados a blocos de resina composta (Clearfil AP-X, Kuraray), obtidos a partir da duplicação dos blocos cerâmicos moldados com silicona de adição (Express, 3M). Em seguida, os conjuntos cerâmica-cimento-resina foram cortados obtendo-se 75 corpos-de-prova com formato retangular com dimensões de 10 x 1 x 1 mm e superfície adesiva apresentando 1 mm2  0,1 mm2. Os corpos-de-prova foram divididos em três grupos (n = 25): G1 - 14 dias em água destilada à 37ºC, G2 - 6.000 ciclos térmicos (5ºC e 55ºC) e G3 - 12.000 ciclos térmicos (5ºC e 55ºC). A seguir, os corpos-de-prova foram fixados com adesivo de cianoacrilato ao dispositivo de microtração e ensaiados sob velocidade de 1 mm/min em máquina de ensaio universal (EMIC). Os dados foram tratados estatisticamente pela ANOVA e pelo teste de Tukey e indicaram que os valores médios de tensão de rupturas (MPa) de G1 (10,710  3,54) não diferiram estatisticamente (p < 5%) de G2 (9,019  3,90), porém houve diferença significativa entre G1 e G3 (7,280  3,00).
Concluiu-se que a ciclagem térmica diminuiu os valores de resistência adesiva significativamente quando os corpos-de-prova foram submetidos a 12.000 ciclos.
Pb316
Efeito de pinos de fibra de carbono e de vidro na resistência flexional e módulo de elasticidade de uma resina composta
OLIVEIRA, J. A.*, BASTOS, L. G. C., PEREIRA, J. R., VALLE, A. L.
Prótese - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: jonas_alves@yahoo.com
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de pinos pré-fabricados em fibra de carbono e de vidro (Angelus) na resistência flexional e no módulo de elasticidade de uma resina composta, Z100 (3M), utilizada para a confecção de núcleo de preenchimento e reforço de raiz. Seguindo a norma da ISO 4049, foram confeccionados espécimes em forma de barra medindo 25 x 2 x 2 mm, contendo ou não o pino, que possui 1,3 mm de diâmetro e 20 mm de comprimento. Os grupos consistiram de dez espécimes cada e foram divididos da seguinte maneira: Grupo I (controle), resina sem reforço; Grupo II, resina reforçada com pino de fibra de vidro; Grupo III, resina reforçada com pino de fibra de carbono. As amostras foram imersas em água a 37ºC por sete dias até a realização de um teste de carga de três pontos a uma velocidade de 1,0 mm/minuto. Os resultados da resistência flexional e do módulo de elasticidade foram analisados estatisticamente pelos testes ANOVA e teste de Tukey, significância de 5%. Os resultados médios obtidos para resistência flexional foram: Grupo I, 140,02 MPa (dp 36,57); Grupo II, 413,06 MPa (dp 81,52); e Grupo III, 402,55 MPa (dp 32,04). Foi calculado o módulo de elasticidade: Grupo I, 21,23 GPa (dp 2,81); Grupo II, 17,86 GPa (dp 4,46); e Grupo III, 26,03 GPa (dp 2,65).
Observou-se que o Grupo II (pino de fibra de vidro) foi semelhante ao Grupo III (pino de fibra de carbono) na resistência, e ambos foram melhores que o Grupo I (controle) (p < 0,05). Quanto ao módulo de elasticidade o Grupo II obteve maior resultado médio que os Grupos I e III, que foram semelhantes (p < 0,05).
Pb317
Comparação entre torquímetros manual e digital na transmissão de estresse em próteses implantossuportadas
NACONECY, M. M.*, TEIXEIRA, E. R., SHINKAI, R. S. A., FRASCA, L. C. F., FERNANDES, E. L., RIVALDO, E. G.
Prótese - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. E-mail: naconecy@via-rs.net
Uma distribuição desfavorável de estresse em próteses implantossuportadas sobre múltiplos pilares pode resultar em falhas desde a perda da fixação e/ou a fratura dos componentes protéticos até a perda da osseointegração. Diferentes tipos de torquímetros empregados usualmente podem ser geradores de variações do estresse aplicado no momento da fixação da peça protética. Este estudo in vitro avaliou os níveis de deformação de uma estrutura metálica quando parafusada sobre cinco análogos de pilar por meio de dois tipos de controladores de torque. Uma estrutura em ouro/paládio foi parafusada sobre quinze modelos em gesso produzidos por meio de três técnicas de transferência (técnica direta esplintada, técnica direta não esplintada, e técnica indireta) a partir de um modelo-mestre em resina epóxi. Os grupos testados foram os seguintes: Grupo I: torquímetro digital (Nobel Biocare), Grupo II: torquímetro manual (3i Implant Innovations). As deformações da estrutura no momento da fixação sob um torque de 10 Ncm foram registradas através de dezesseis extensômetros (8 ½ pontes de Wheatstone). As médias das deformações (m/m) foram: Grupo I - 92,92 (0,21), coeficiente de variação: 6,6%; Grupo II - 103,68 (0,24), coeficiente de variação: 7,47%. Não houve diferença entre as médias das deformações nos dois grupos (ANOVA, nível de significância de 0,01).
Ambos os tipos de torquímetros geram padrões semelhantes de estresse durante o parafusamento de estruturas protéticas sobre múltiplos pilares. Contudo, a menor variabilidade de deformação com o torquímetro digital demonstra maior precisão.
Pb318
Efeito de dois tratamentos térmicos na citotoxicidade de resinas acrílicas para bases de próteses
SANTOS, J. G.*, GIAMPAOLO, E. T., CARLOS, I. Z., JORGE, J. H., VERGANI, C. E., PAVARINA, A. C., MACHADO, A. L.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: jujugs@zipmail.com.br
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de tratamentos térmicos na citotoxicidade das resinas acrílicas Lucitone 550, submetida ao ciclo longo de polimerização (9 h a 71ºC) e QC 20, submetida ao ciclo reverso (mufla colocada em água em ebulição, desligado o aquecimento durante 20 min e posteriormente ligada novamente por 20 min). Corpos-de-prova, na forma de disco com 1 cm de diâmetro e 1 mm de espessura, foram confeccionados e armazenados em água destilada por 48 h. As amostras foram submetidas a dois tipos de tratamentos térmicos: tratamento em microondas por 3 min a 500 W e tratamento em água quente por 60 min a 55ºC. Além disso, um grupo de amostras não recebeu nenhum tipo de tratamento. Células L 929 cultivadas em meio Eagle e incubadas por 24 h foram expostas a extratos dos discos das duas resinas durante 24 h. O efeito citotóxico dos materiais testados foi avaliado pelo teste de incorporação de 3H-timidina, o qual reflete a síntese de DNA das células viáveis. Os valores encontrados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (p = 0,05). Os resultados mostraram que o tratamento das amostras em banho de água promoveu uma diminuição significativamente menor na síntese do DNA (p < 0,05) que aqueles não tratados termicamente. O tratamento térmico por microondas não produziu efeito na citotoxicidade dos materiais (p > 0,05). A diferença entre as resinas acrílicas não foi estatisticamente significante (p > 0,05).
Concluiu-se que o banho de água a 55ºC por 60 min melhorou a biocompatibilidade dos materiais. (Apoio financeiro: FAPESP # 2001/10742-7.)
Pb319
Associação entre o espaço de pronúncia do /s/ e os trespasses incisais em indivíduos dentados e edentados
SOUZA, R. F.*, COMPAGNONI, M. A., LELES, C. R., FREITAS, K. B., BARBOSA, D. B.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: raphael_f_s@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi descrever o espaço de pronúncia do som /s/ (EPS), e determinar sua associação com os trespasses incisais em dois grupos de indivíduos. O Grupo I foi formado por 61 indivíduos com dentição permanente completa e o Grupo II compreendeu 33 usuários de próteses totais. Todos tiveram seus movimentos mandibulares determinados por meio de um equipamento cinesiográfico eletromagnético (K6-I Diagnostic System, Myotronics Research, Inc., Seattle, WA, EUA). O EPS foi obtido para cada indivíduo conforme eles eram instruídos a pronunciar a palavra seis por três vezes. A distância interoclusal média durante a produção do /s/ foi considerada como sendo o EPS. Os trespasses incisais vertical e horizontal também foram mensurados. O valor médio do EPS foi 2,22 mm ( 1,38) para o Grupo I e 2,61 mm ( 1,53) para o Grupo II. Para o Grupo I, foi encontrada correlação entre o EPS e o trespasse vertical (r = 0,36, p < 0,01), bem como entre o EPS e o trespasse horizontal (r = 0,45, p < 0,01). Para o Grupo II, não foi encontrada correlação estatisticamente significante entre o EPS e os trespasses.
Concluiu-se que os trespasses incisais exerceram influência direta sobre as medidas do EPS nos indivíduos dentados, mas essa associação não esteve presente nos usuários de próteses totais. (Auxílio financeiro: CNPq - processo nº 1311340/2001-8; FAPESP - processo nº 01/06159-4.)
Pb320
Saúde materna no 1º trimestre gestacional, presença de parentes malformados e tipo de lesão: estudo estatístico
COTO, N. P.*, ANTONIAZZI, T. F., DIAS, R. B.
Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilo-Faciais - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: neidecoto@bol.com.br
As fissuras labiopalatinas são deformidades congênitas presentes ao nascimento, ocorrem devido a alteração durante a embriogênese da face que acontece durante o primeiro trimestre de gestação. O mecanismo etiológico é multifatorial e classificado em: fatores mesológicos (ambientais), fatores genéticos e fatores mistos (quando ocorre a interferência dos dois fatores anteriores). Baseado neste estudo foi pesquisado e tabulado dados sobre condição materna no primeiro trimestre de gestação, presença de malformações em parentes e tipo de lesão de lábio e palato ocorrido na criança; dados estes obtidos usando-se critérios de anamnese e exame clínico em 74 casos de portadores de fissura labiopalatina em tratamento no Serviço de Atendimento ao Portador de Fissura Labiopalatina do Hospital Brigadeiro de São Paulo - SUS/SP. 
Os autores concluem que fatores mesológicos como rubéola, febre, hipertensão, infecções e epilepsia ocorridos nos três primeiros meses de gestação interferiram diretamente na ocorrência da malformação da criança em 14,86%. Fatores genéticos contribuíram 39,19% quando presentes até a 3ª geração. Quanto ao tipo de lesão, a ocorrência maior foi de fenda de lábio e palato bilateral, 62,16%; seguido por fenda de lábio e palato unilateral, 24,32%; fenda de lábio, 5,04%; fenda de palato duro e mole, 4,07%; fenda de palato duro, 2,70% e fenda de palato mole, 1,35%. A presença de malformação de lábio e palato por fatores mistos apresentou uma amostragem sem grande significância, 2,70% dos casos. 

Pb321
Avaliação da recuperação elástica de siliconas de adição em contato com soluções adstringentes
SILVA, M. G.*, MARKARIAN, R. A., LISBOA, M. V., RODRIGUES FILHO, L. E., MUENCH, A.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: mgomes@centroin.com.br
A polimerização de silicones de adição, segundo a literatura, poderia ser alterada com a contaminação por diferentes produtos, tais como os utilizados no afastamento gengival. Neste estudo é proposta a avaliação da polimerização, através da recuperação elástica, de dois polivinilsiloxanos (Aquasil e President) misturados a duas soluções disponíveis no comércio, uma com Cl3Al e outra com FeSO4, além de soro fisiológico. Como controle foram utilizados os silicones não contaminados. Em ambiente com umidade e temperatura controlados (Especificação #19 da ADA), uma quantidade de silicone de consistência leve, pesada em uma balança de precisão, era espatulada com o acréscimo de uma gota, dispensada de uma micropipeta, de uma das soluções descritas. Para cada um dos grupos foi verificada a recuperação elástica, após deformação de 12%, nas idades do tempo de presa indicado, mais dois e quatro minutos. Essas medidas foram feitas com um elasticímetro de Muench e o número de repetições foi de três. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (p < 0,05). Os resultados mostraram que houve diferença estatística entre os materiais (p < 0,001) na recuperação elástica (Aquasil, 98,96% e President, 97,33%). A adição de soro conduziu ao menor valor de recuperação elástica (em %: soro 97,68b; FeSO4 98,63a; Cl3Al 98,12ab; controle 98,16ab), devido essencialmente ao silicone President no tempo do fabricante.
Pode-se concluir que as soluções adstringentes não influenciaram a recuperação elástica dos silicones.
Pb322
Efeito de tratamentos térmicos em microondas sobre a resistência à flexão e dureza de uma resina para base de prótese
NEPPELENBROEK, K. H.*, PAVARINA, A. C., VERGANI, C. E., GIAMPAOLO, E. T., MACHADO, A. L., VAZ, L. G.
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: khnepp@hotmail.com
Este estudo avaliou o efeito de tratamentos térmicos com irradiação por microondas na dureza e resistência à flexão de uma resina para base de prótese (QC-20 - Q). Cento e sessenta corpos-de-prova (64 x 10 x 3,3 mm) foram polimerizados por um dos seguintes ciclos: A- a mufla permaneceu na água em ebulição por 20 min, e B- a mufla permaneceu em ebulição por 20 min, o aquecimento foi removido por 20 min, religado e mantido em ebulição por 20 min. As amostras foram imersas em água a 37ºC por 48 h a então divididas em 10 grupos. No grupo 1 (controle), as amostras foram testadas após o armazenamento em água. Para os grupos de 2 a 10 as amostras foram irradiadas antes dos testes, por uma das combinações de 3 diferentes potências (500, 550, 650 W) e tempos de exposição (3, 4, 5 min). Os ensaios de flexão foram realizados em máquina MTS e a dureza Vickers foi utilizada na obtenção dos valores de dureza. A resistência à flexão para os ciclos A (51,19 MPa) e B (79,54 MPa) aumentou após a irradiação por microondas a 500 W por 3 min (A- 81,36 MPa, B- 86,16 MPa). No entanto, a irradiação a 650 W por 5 min reduziu a resistência à flexão para ambos ciclos (p < 0,05). Para os ciclos A (9,27 VHN) e B (18,36 VHN), a dureza aumentou significativamente após a irradiação por microondas a 500 W por 3 min e a 550 W por 5 min. Entretanto, os valores de dureza para os 2 ciclos foram reduzidos (p < 0,05) após a irradiação por a 650 W por 5 min (A- 6,55 VHN, B- 16,65 VHN).
Independentemente do ciclo de polimerização, a dureza e resistência à flexão da resina Q melhoraram após a irradiação por microondas a 500 W por 3 min.
Pb323
Mucosite bucal em pacientes com leucemia mielóide crônica (LMC) submetidos ao transplante de medula óssea (TMO)
TORRES-PEREIRA, C. C.*, FIGUEIREDO, M. A. Z., MEDEIROS, C. R., PASQUINI, R.
CENTRO UNIVERSITÁRIO POSITIVO. E-mail: cassiust@uol.com.br
Estudos sobre a mucosite no TMO costumam agrupar pacientes com diferentes doenças de base e protocolos de condicionamento. O presente trabalho objetivou a análise da ocorrência de mucosite bucal em pacientes com LMC e a existência de possíveis fatores de risco para seu grau máximo e duração. Foram analisados retrospectivamente 98 prontuários de pacientes submetidos a TMO alogênico, no período compreendido entre 1991 e 2001 no Serviço de TMO da UFPR. O grau máximo e a duração da mucosite desenvolvida (OMS) foram considerados variáveis dependentes. Nas variáveis independentes foram selecionados dados relativos ao período pré- e pós-transplante. Foram excluídos da amostra todos os pacientes que não sobreviveram até o centésimo dia pós-transplante. Os resultados apontaram correlações positivas para a duração e inversas para a dosagem de metotrexato (MTX) quando comparadas ao grau máximo de mucosite bucal. A duração da mucosite correlacionou-se positivamente com o tempo de internação, utilização de irradiação e sorologia positiva para citomegalovírus (CMV) no paciente. A mucosite durou uma média de 14,06 dias (D.P. 3,73).
Amostras estratificadas por grupo de doença, permitem melhor avaliar possíveis variáveis relacionadas à ocorrência de mucosite bucal, possibilitando inferências acerca de sua prevenção e tratamento. A dosagem de MTX não foi um fator determinante de maiores índices ou duração da mucosite bucal. A duração da mucosite bucal apresenta correlação com o tempo de internação e é influenciada pelo uso de irradiação corpórea total.
Pb324
Prevalência de lesões da mucosa bucal relacionadas ao fumo
TONANI, J. C. G. F.*, SIMONE, J. L., PENHA, S. S., COSTA, C. G., CATHERINO, L., KANEGANE, K.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: janetonani@bol.com.br
Alterações patológicas bucais são provocadas por diversos fatores etiológicos, entre eles o fumo. O propósito deste estudo foi verificar a prevalência de lesões na mucosa bucal em pacientes fumantes atendidos no Setor de Urgência da FOUSP no ano de 2002. Participaram deste estudo 614 pacientes submetidos a anamnese e inspeção clínica visual, realizado por um único examinador. Estes indivíduos foram escolhidos ao acaso, sem predileção por sexo, com 30 anos ou mais, sendo 393 não-fumantes (Grupo I) e 221 fumantes (Grupo II). No Grupo I, 174 apresentaram lesão de alguma natureza. O odds ratio (ORs) entre os grupos foi de 3,89 (95%CI, 2,66-5,71). No Grupo II, 137 apresentaram lesões que podem ser relacionadas ao fumo, como estomatite nicotínica (8,6%), mancha melânica versus melanose do fumante (41,6%), leucoplasia versus queratose friccional (19,9%). Quando comparamos indivíduos do sexo masculino e feminino do Grupo II, não houve diferença estatisticamente significante quanto à mancha melânica versus melanose do fumante ( > 0,05). Porém, no caso da estomatite nicotínica e leucoplasia versus queratose friccional houve diferença estatisticamente significante ao nível de 1% ( = 0,01) e 5% ( = 0,05) respectivamente, com predomínio entre os homens. Com relação à quantidade de cigarros fumados por dia, houve diferença estatisticamente significante ( = 0,01) quanto à estomatite nicotínica, nos pacientes que fumavam 16 ou mais cigarros/dia.
O fumo influencia no aparecimento de lesões como leucoplasia, estomatite nicotínica e melanose do fumante, além de exacerbar lesões como a mancha melânica.
Pb325
Alterações citológicas na mucosa bucal após exposição crônica ao etanol
REIS, S. R. A., ESPÍRITO SANTO, A. R.*, BARBOSA, D. R., SOARES, L. P.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: alxres@yahoo.com.br
O efeito isolado do etanol em mucosas orais permanece pouco esclarecido, sobretudo devido ao baixo número de não-fumantes consumidores crônicos de bebidas alcoólicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de alterações celulares como micronúcleo, relação núcleo/citoplasma alterada, picnose, cariorrexe e cariólise em células esfoliadas da mucosa bucal de indivíduos alcoólatras não-fumantes. Investigou-se também a associação entre essas alterações e o comprometimento hepatobiliar, expresso através de dosagens séricas da gamaglutamil transpeptidase (GGT). Foram constituídos 2 grupos: o grupo A, compreendendo 36 indivíduos alcoólatras não-fumantes, e o grupo B, constituído por 18 indivíduos abstêmios de álcool e fumo. Células esfoliadas da mucosa jugal e do bordo lateral da língua foram coletadas e coradas pelo método de Papanicolaou. Observou-se um aumento estatisticamente significativo na ocorrência de todas as alterações investigadas em células esfoliadas da língua no grupo A em relação ao grupo B (p < 0,01; Mann-Whitney). Na mucosa jugal, a presença das referidas alterações não foi estatisticamente significante, comparando-se os dois grupos (p > 0,05; Mann-Whitney). No grupo A, a correlação entre as dosagens séricas de GGT e a freqüência das mudanças citológicas não foi estatisticamente significativa (Spearman; p > 0,05).
Concluiu-se que o consumo crônico de etanol promove alterações em células da mucosa bucal, mesmo na ausência de exposição ao fumo. Tais alterações foram mais significativas na língua e não apresentaram correlação com o comprometimento hepatobiliar.
Pb326
Estudo clínico e histológico da queilite actínica – uma visão de prevenção e diagnóstico precoce
CAVALCANTE, A. S. R.*, CARVALHO, Y. R.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: anasueli@fosjc.unesp.br
O objetivo deste trabalho foi o estudo clínico e histológico da queilite actínica (QA), uma condição pré-maligna que pode evoluir para o câncer de lábio. A amostra envolveu 38 casos de QA, atendidos na Disciplina de Semiologia da FOSJC-UNESP. Clinicamente consideramos a presença de atrofia, eritema, manchas e/ou placas brancas, áreas pálidas, infiltração, perda de nitidez na linha de transição entre o vermelhão/pele, descamação, fissuração, ulceração, sintomatologia e ressecamento. Histologicamente foi considerado ao nível do epitélio: queratinização, granulose, acantose ou hiperplasia epitelial, atrofia e atipia, e ao nível do conjuntivo: presença de elastose, infiltrado inflamatório e vasodilatação. As lâminas foram coradas pelo H. E., examinadas quatro vezes, em momentos diferentes pelo mesmo observador. A QA comprometeu mais indivíduos leucodermas, do sexo masculino e que se expuseram por um período longo de tempo ao ar livre.
Clinicamente o cirurgião-dentista pode prevenir a QA, porque antes mesmo de um surto agudo e/ou o surgimento de lesões brancas e/ou multifocais, que chamam a atenção do profissional e/ou do paciente, 100% dos casos estudados tinham ressecamento e algum grau de atipia.
Pb327
Fatores associados com a candidíase bucal em pacientes do Serviço de Estomatologia do Hospital São Lucas - PUCRS
MARTINS, G. B.*, SALUM, F. G., SCHARDOSIM, L. R., MIOTTO, N. L., FIGUEIREDO, M. A. Z., CHERUBINI, K., YURGEL, L. S.
Estomatologia Clínica - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: gabym@terra.com.br
A candidíase bucal é uma doença infecciosa fúngica causada principalmente pela Candida albicans, cujas manifestações clínicas podem estar associadas a fatores locais e sistêmicos. O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre fatores como tabagismo, anemia, diabetes, antibioticoterapia, corticoterapia, alcoolismo, radioterapia, quimioterapia e soropositividade para o HIV com as diferentes formas clínicas da candidíase bucal. Foram analisados 303 prontuários de pacientes com candidíase bucal, dos quais foram excluídos aqueles que apresentavam candidíase eritematosa associada ao uso de prótese. Dos 90 prontuários incluídos no estudo, observou-se que 62 pacientes (68,9%) apresentavam uma forma clínica da doença e que 28 possuíam associação entre duas (26,7%) ou três (4,4%) formas. A apresentação clínica mais prevalente foi a eritematosa (38,9%), seguida pela pseudomembranosa (37,8%), leucoplásica (27,8%), queilite angular (21,1%) e glossite romboidal mediana (GRM) (10%). A forma leucoplásica foi associada com tabagismo (p = 0,01), enquanto a candidíase eritematosa teve associação com anemia (p = 0,04). A candidíase pseudomembranosa apresentou relação estatisticamente significante com antibioticoterapia (p = 0,01), radioterapia (p = 0,05), quimioterapia (p = 0,02) e soropositividade para o HIV (p = 0,01). A queilite angular e a GRM não foram estatisticamente associadas a nenhum dos fatores estudados.
Concluiu-se que existe associação entre a forma de apresentação clínica da candidíase bucal e determinados fatores locais e sistêmicos.
Pb328
Diagnóstico citopatológico da leucoplasia pilosa oral
MILAGRES, A.*, POLIGNANO, G. A. C., FERREIRA, S., SILVA JÚNIOR, A., DIAS, E. P.
Patologia - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. E-mail: adrianna_milagres@hotmail.com
Vários estudos apontam para a importância da leucoplasia pilosa oral (OHL) no diagnóstico e prognóstico da AIDS. Raros estudos utilizam a citopatologia como recurso diagnóstico da OHL, particularmente, após a descrição de sua forma subclínica. O objetivo do presente trabalho foi investigar a prevalência da OHL em indivíduos HIV+. Realizou-se a oroscopia e raspagem bilateral das bordas laterais da língua, durante os anos de 1997-2000, em 676 pacientes HIV+. Os esfregaços obtidos foram corados pela técnica de Papanicolaou. O critério diagnóstico foi a identificação das alterações nucleares (inclusão Cowdry A e núcleos em “vidro fosco” e “em colar”) representativas do efeito citopático do vírus Epstein-Barr (EBV). Foi feito o diagnóstico clínico de OHL em 65 (10%) dos 676 pacientes examinados. A citopatologia confirmou o diagnóstico clínico e identificou OHL subclínica em 114 (17%) pacientes. No período avaliado, observou-se uma redução no diagnóstico clínico da OHL de 15% (1997-1998) para 6% (1999-2000) dos 65 pacientes. O aspecto citopatológico diferencial mais importante foi quantitativo.
A prevalência da OHL (clínica e subclínica) é maior que a relatada na literatura. A citopatologia, através das alterações representativas do efeito citopático do EBV, pode fazer o diagnóstico de leucoplasia pilosa oral e deve ser amplamente divulgada como método de escolha, deixando os métodos moleculares de identificação do EBV para os casos duvidosos. (Apoio: CAPES.)
Pb329
Duração de ação e efeitos cardiovasculares da lidocaína, mepivacaína ou prilocaína com octapressina em hipertensos
HIRATA, M.*, BORSATTI, M. A., PEREZ, F. E. G., OLIVEIRA, L. E., MACHADO, M. A. R.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: hhmauricio@aol.com
Este estudo comparou a duração de ação anestésica e os efeitos cardiovasculares (cardv) induzidos pela administração infiltrativa intrabucal de 1,8 ml de lidocaína 2%, mepivacaína 3% e prilocaína 3% com octapressina 0,03 UI, em 40 hipertensos essenciais monoterápicos, durante 3 restaurações em pré-molares superiores. Foram divididos em 2 grupos: medicados com inibidores da ECA (n = 20) ou  bloqueadores não seletivos (n = 20). A duração de ação na polpa foi avaliada pela resposta dolorosa depois do estímulo elétrico (“pulptester”), aplicado a cada 4 minutos. A pressão arterial sistólica (PS), diastólica (PD), média (PM) e a freqüência cardíaca (FC) foram monitoradas automaticamente pelo método oscilométrico e fotopletismográfico, analisadas de forma contínua durante as etapas clínicas: (1) 5’ antes AL; (2) 1’ antes AL; (3) 2’ após puntura; (4) 5’ depois AL; (5) durante a utilização da broca; (6) inserção do amálgama; (7) escultura; (8) 5’ após o término da restauração. A duração de ação da lidocaína 2% (7,7 min) foi significativamente menor em relação à mepivacaína 3% (33 min) e prilocaína com octapressina (51,5 min), como também entre as duas últimas. Nem o AL nem a terapia anti-hipertensiva alteraram os parâmetros cardv. Entretanto, a PS, PM e FC apresentaram diferença significativa (p < 0,01) entre as etapas clínicas, independente do AL ou anti-hipertensivo.
Considerando estas doses e via de administração, a prilocaína com octapressina e a mepivacaína mostraram ser a melhor alternativa em relação à lidocaína isolada para restaurações em hipertensos.
Pb330
Avaliação intra- e interobservador de dois métodos de estimativa da idade óssea
HAITER NETO, F.*, VILLALOBOS, A. I. O., HAITER, C. F. S., BOSCOLO, F. N., ALMEIDA, S. M.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: haiter@fop.unicamp.br
O presente estudo teve como propósito avaliar a confiabilidade e a variabilidade intra- e interobservador dos métodos de Greulich & Pyle (GP) e Tanner & Whitehouse (TW3), sendo este último com seus sistemas RUS e Carpal, na estimativa da idade óssea. Uma amostra de 170 radiografias de mão e punho pertencentes a crianças brasileiras de ambos os sexos com idades cronológicas entre 84 e 155 meses foi avaliada por 5 observadores. Os dados foram submetidos aos testes estatísticos de Friedman, correlação de Pearson e regressão linear. A análise dos resultados mostrou que as idades ósseas estimadas no sexo feminino pelos métodos de GP e RUS foram maiores que a idade cronológica, e para o sexo masculino as idades ósseas estimadas por todos os métodos foram menores que a idade cronológica. O sistema Carpal estimou idades ósseas menores para ambos os sexos. Observou-se ainda uma diferença estatisticamente significativa entre GP e TW3. Os coeficientes de correlação entre as idades ósseas estimadas e a idade cronológica foram altos, variando de 0,86 a 0,87 para o sexo feminino e de 0,85 a 0,87 para o sexo masculino. Na avaliação intra- e interobservadores, também se verificou um alto grau de correlação, demonstrando a reprodutibilidade dos métodos.
Todos os sistemas estudados mostraram ser confiáveis na estimativa da idade óssea, no entanto recomenda-se a utilização de fatores de correção para uma melhor adaptação dos métodos a população estudada.
Pb331
Análise da qualidade de imagens obtidas em sensores do sistema DenOptix parcialmante dessensibilizados
GUEDES, F. R.*, ALMEIDA, S. M., LOPES, S. L. P. C., AMBROSANO, G. M. B., HAITER NETO, F.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: fabiorg@uol.com.br
Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das imagens do sistema radiográfico digital DenOptix, obtidas através de sensores parcialmente dessensibilizados. Para tal objetivo, foi utilizado um negatoscópio para dessensibilização das placas com o tempo de 130 segundos para dessensibilização total e tempos parciais de dessensibilização (98, 66, 34, 25, 20, 15, 10, 5 e 0 segundos) a serem avaliados. Dez diferentes segmentos de mandíbulas secas humanas, foram radiografados com dose de radiação de 840 mGy, obtendo-se de cada segmento, 10 imagens diferentes, correspondentes aos tempos de dessensibilização a serem estudados, totalizando 100 imagens. Estas foram montadas em pares, onde uma era sempre aquela obtida com o sensor totalmente dessensibilizado e a outra com o tempo de dessensibilização a ser estudado. Estes 100 pares, foram analisados por cinco radiologistas, orientados a escolher, apenas a imagem de melhor qualidade de cada par. Após a análise estatística dos dados (teste qui-quadrado), concluiu-se que a dessensibilização parcial de sensores DenOptix, abaixo do tempo preconizado, não apresentou alterações nas imagens. Nestes grupos, não houve diferenças estatisticamente significantes entre as escolhas de imagens de sensores totais e parcialmente dessensibilizadas. Apenas nos grupos onde a imagem era obtida em sensor não dessensibilizado (zero segundo) houve alterações na qualidade das imagens segundo os avaliadores.
Tempos menores que o tempo de dessensibilização preconizado de 130 segundos podem ser utilizados, desde que não sejam nulos.
Pb332
Avaliação radiográfica digital de porcelanas utilizadas para confecção de próteses “inlay”/“onlay”
DOTTO, G. N.*, MORAES, L. C., TAKESHITA, W. M., MEDICI FILHO, E., LEITE, F. P. P., MORAES, M. E. L.
Cirurgia, Periodontia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: dottogn@yahoo.com.br
Objetivou-se comparar os valores médios de densidade óptica (DO) radiográfica de quatro porcelanas comumente utilizadas para confecção de “inlay”/“onlay”, com a DO dentária, por meio da radiografia digital direta. A amostra constou de 20 corpos-de-prova com espessura de 2 mm (mensurado em paquímetro digital) das porcelanas: Empress (Ivoclair), Simbios (Degussa), Vita Omega 900 e Vitaduralfa (Vita Zahnfabrik). Também foram utilizados fatias de dente humano na espessura de 2 mm como referencial. Os espécimes e também os cortes dos dentes foram radiografados utilizando o sistema Visualix Gx-S HDI e aparelho DC 765, distância focal de 40 cm, tempo de exposição de 0,020 s. A leitura das DO for realizada no programa Image Tool 1.28 totalizando 110 medições. A porcelana Omega 900 (DO = 221,86) foi estatisticamente igual ao esmalte dental (p = 0,372). A porcelana Vitaduralfa foi a que obteve a menor média de densidade óptica (99,13) sendo estatisticamente diferente dos tecidos dentários (p = 0,001). Enquanto as porcelanas Empress (DO = 142,93) e Simbios (DO = 106,86) embora ocupando valores intermediários foram estatisticamente diferentes em relação ao tecido dentário (p = 0,001).
Os valores de DO para a porcelana Omega 900 foram os que mais se aproximaram do esmalte dentário; a Vitadur Alfa apresentou os menores valores para DO e as porcelanas Empress e Simbios apresentaram valores intermediários.
Pb333
Eficácia das soluções desinfetantes em filmes radiográficos periapicais
PONTUAL, M. L. A.*, ORTEGA, A. I., NAPIMOGA, M. H., HAITER NETO, F., GONÇALVES, R. B.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: mlpontual@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de agentes químicos (glutaraldeído a 2%, álcool a 70%, hipoclorito de sódio 1, 2 e 5%) na desinfecção de filmes radiográficos periapicais, pelo método de fricção e pelo método de imersão em diferentes tempos (30 segundos, 2,5 e 5 minutos). Os filmes radiográficos foram previamente contaminados, um por vez, por meio da imersão em 35 ml de suspensão de saliva humana, durante 1 minuto. Em seguida, foram individualmente colocados em tubos esterilizados contendo as respectivas soluções desinfetantes. No método de fricção, para cada face de um filme, foi utilizada uma gaze esterilizada contendo 0,8 ml da solução estudada. Após a desinfecção, os filmes foram imersos em tubos esterilizados contendo soro fisiológico e agitados durante 10 segundos. Alíquotas de 10 l de cada suspensão foram dispensadas em meios de cultura BHIA e TSA em duplicata. Estes foram incubados em estufa de CO2 à 37ºC por 96 h. Foi realizada análise descritiva quanto a presença ou ausência de unidades formadoras de colônia (UFC). No método fricção, não houve UFC em 100% das amostras dos grupos hipoclorito de sódio 5%, glutaraldeído e álcool. O método de imersão apresentou UFC em apenas 20% das amostras dos grupos hipoclorito 1% e glutaraldeído a 2%, quando os filmes foram imersos durante 30 segundos.
A desinfecção prévia ao processamento de filmes intrabucais pelo método de imersão a partir de 30 segundos nas soluções hipoclorito de sódio a 5% ou álcool a 70%, é um método de baixo custo, rápido, prático e eficaz no controle de infecção cruzada.
Pb334
Estudo radiográfico da localização da antilíngula em mandíbulas secas e sua relação com o forame da mandíbula
KOHATSU, L. I.*, MOROSOLLI, A. R. C., FAIG-LEITE, H., BALDUCCI, I., MORAES, L. C.
Periodontia, Cirurgia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: ne1406@yahoo.com
Os procedimentos cirúrgicos que envolvem o ramo da mandíbula utilizam um importante ponto de reparo ósseo na face lateral do ramo denominado de antilíngula (AL). Sua localização ajuda a evitar danos ao feixe vásculo-nervoso que penetra no forame da mandíbula (FM). O objetivo deste estudo foi identificar a presença da AL e sua relação com FM. Em 200 mandíbulas secas (400 lados), foi verificada a presença da AL e medida sua relação com FM. As mandíbulas que apresentavam a AL foram radiografadas (de ambos os lados) convencionalmente, com filme periapical, suas imagens digitalizadas e mensurada a distância do ponto central da AL à entrada do FM.
A AL foi encontrada em 142 (71%) mandíbulas. Nas 284 radiografias realizadas, a AL apresentava-se em várias posições em relação a entrada do FM. A posição com maior predominância foi a ântero-posterior (78,16%), com intervalo de confiança para a média relativo de IC (95%) 1,10 a 1,20. Nas demais posições: superior, póstero-superior, anterior e ântero-inferior, os valores foram 0,72 a 1,12, 1,14 a 1,42, 0,71 a 1,10 e –0,007 a 1,62, respectivamente. As distâncias máxima e mínima foram 2,14 mm e 0,19 mm para posição ântero-superior, com média de 1,15 mm e desvio padrão de 0,37. Nas posições superior, póstero-superior, anterior e ântero-inferior os valores foram 8,45%, 6,69%, 5,28% e 1,48%, e a média das distâncias de 0,92 mm, 1,28 mm, 0,91 mm e 0,8 mm com desvio padrão de 0,47, 0,28, 0,35 e 0,51, respectivamente. A AL é um acidente ósseo presente nas mandíbulas e sua posição mais comumente encontrada é ântero-superior em relação a entrada do FM.
Pb335
Estudo comparativo entre os filmes radiográficos periapicais Agfa M2 Comfort e Kodak Insight
MOREIRA, C. R.*, DANIN, G. A., TUJI, F. M., FERREIRA, A. C.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: crm@amazon.com.br
Com o aparecimento do Kodak Insight, torna-se importante avaliar se a redução da dose de radiação não afeta a qualidade de imagem, justificando a substituição dos filmes já existentes no mercado. Comparar subjetivamente os filmes periapicais Agfa M2 Comfort (Agfa-Gevaert) e Insight (Kodak) quanto às suas propriedades (contraste, nitidez e densidade) na identificação de defeitos ósseos periodontais foi o objetivo do trabalho. Diferentes tipos de defeitos ósseos foram confeccionados em mandíbulas secas utilizando broca carbide esférica e tronco-cônica. Cinco radiografias com cada tipo de filme foram realizadas em regiões predeterminadas, antes (controle) e depois da confecção dos defeitos ósseos, variando o tempo de exposição de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 segundos. As áreas selecionadas para a pesquisa foram fotografadas e radiografadas em todas as etapas do experimento. As radiografias e o processamento radiográfico foram padronizados. Posteriormente, as radiografias foram analisadas por avaliadores especialistas (periodontistas e radiologistas). O defeito ósseo horizontal foi o mais visualizado, seguido do vertical, sendo o cratera o de maior dificuldade no diagnóstico. O filme Agfa M2 Comfort apresentou os melhores resultados quanto ao contraste e densidade, enquanto que o filme Kodak Insight apresentou o melhor resultado quanto à nitidez, porém a análise estatística não demonstrou diferença significativa entre os filmes.
Os resultados obtidos mostraram que a diminuição da dose requerida de radiação não está associada a perda significante de contraste, densidade e nitidez.
Pb336
Efeito radioprotetor do selenito de sódio no processo de reparação tecidual em ratos diabéticos
MANZI, F. R.*, ALMEIDA, S. M., BÓSCOLO, F. N., HAITER NETO, F.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: flaviomanzi@hotmail.com
O propósito deste estudo foi avaliar a ação radioprotetora do selenito de sódio (NaSeO) em animais diabéticos no processo de reparação tecidual e a produção da glicoproteína laminina. Ratos machos foram divididos em 5 grupos experimentais: controle (C), diabetes (D), diabetes/radiação (DR), diabetes/selênio (DS) e diabete/selênio/radiação (DSR). Com exceção do grupo C, os animais foram tornados diabéticos pela estreptozotocina. Todos os animais foram submetidos a um procedimento cirúrgico, produzindo uma ferida na região dorsal dos animais. Os grupos DS e DSR receberam injeção intraperitoneal de 2 mg de NaSeO 48 h após a produção das feridas. Os grupos DR e DSR tiveram as bordas de suas feridas irradiadas com 1 Gy de radiação, 72 h depois da produção das feridas. Após 4, 7, 13 e 21 dias o processo de reparação tecidual foi avaliado, pela morfologia do tecido (H. E.), na birrefringência dos feixes de fibra colágenas (picrosírius), no dicroísmo linear (azul de toluidina) e na produção da glicoproteína laminina (reação imuno-histoquímica). O processo de reparação tecidual do grupo DSR apresentou um comportamento semelhante ao do grupo DS, comprovando o efeito radioprotetor do NaSeO no processo de reparação tecidual de ratos diabéticos. Quanto à produção da glicoproteína laminina, o grupo DSR apresentou padrão de produção semelhante ao do grupo C, apresentando menor produção que o grupo DR (p < 0,05), indicando haver uma ação do NaSeO na produção da laminina.
Pode-se concluir, por meio destes resultados, que o selenito de sódio tem ação radioprotetora na reparação tecidual em ratos diabéticos.
Pb337
Estudo da proporção áurea em radiografias cefalométricas laterais indivíduos com oclusão normal que estão em crescimento
ARAUJO, E. C. B. C.*, CASTILHO, J. C. M., MARTINS, M. V., SILVA, M. A. S., GIL, C. T. L. A., MORAES, M. E. L.
Cirurgia, Periodontia e Radiologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: elainebeda@hotmail.com
Esta pesquisa teve como objetivo verificar a presença da proporção áurea em indivíduos na faixa etária de 6 a 13 anos, que estão na curva ascendente do surto de crescimento puberal e possuem a oclusão normal. Foram realizadas 33 radiografias de mão e punho e 33 radiografias cefalométricas laterais, para identificação da fase do surto de crescimento puberal e obtenção da análise cefalométrica de cada indivíduo, respectivamente. Foi feita uma análise cefalométrica em um programa chamado Radiocef, desenvolvido pela Radiomemory, onde utilizou-se parte da análise áurea facial criada por Gil (1999). A análise cefalométrica apresentou um total de 34 fatores representando cada fator uma medida craniana que, pela divisão de uma pela outra, formava-se uma razão. A amostra foi dividida em grupos e os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística. Não houve diferença no valor total da quantidade de razões em proporção áurea entre os grupos avaliados, sugerindo outras pesquisas que venham esclarecer este fato. No entanto, as razões que se repetiam em maior ou menor número de indivíduos foram estatisticamente diferentes entre os grupos. Em um total de 6.732 razões, 20,5% deste valor estavam em proporção áurea.
Como conclusão, foram encontradas razões em proporção áurea nas estruturas cranianas de indivíduos em crescimento.
Pb338
Estudo retrospectivo de 52 casos de ameloblastoma: análises dos fatores clínicos, imaginológicos e terapêuticos
SADDY, M. S.*, CHILVARQUER, I., DIB, L. L.
Radiologia - UNIVERSIDADE IBIRAPUERA. E-mail: mssaddy@apcd.org.br
Nossas propostas, neste estudo, foram avaliar os aspectos radiográficos dos pacientes diagnosticados histopatologicamente de ameloblastoma, e tratados no Departamento de Estomatologia do Centro de Tratamento e Pesquisa Hospital do Câncer - A. C. Camargo, por meio das análises dos prontuários, radiografias panorâmicas e tomografias computadorizadas; determinar as características radiográficas do ameloblastoma de maior incidência, e correlacioná-los com a modalidade terapêutica e os possíveis achados de recidivas. Foram avaliados 52 pacientes, atendidos no período de 1960 a 2001. Em relação aos dados sociais, a distribuição dos ameloblastomas não demonstrou um predomínio de gênero e etnia, e com idades que variaram de 6 a 73 anos. Os modos de tratamento utilizados foram curetagem (7,7%), ressecção (21,1%) e crioterapia (71,2%). A taxa de recidiva encontrada foi de 28,8%, sendo que destes 27,3% foram tratados com ressecção, 25% curetagem e 29,7% crioterapia.
Verificamos que o uso de tomografias computadorizadas são imprescindíveis para a observação da localização, da extensão, dos limites e da correlação do tumor com as estruturas circunvizinhas. As características radiográficas do ameloblastoma de maior incidência na amostra estudada, demonstram uma lesão multilocular, na região de ramo ascendente da mandíbula, com limites expansivos, porém preservando a cortical basilar. O modo de tratamento conservador da lesão, curetagem associada à crioterapia, produz uma menor taxa de sobrevida livre da doença, porém reduz a indicação de tratamentos radicais, como ressecção cirúrgica.
Pb339
Avaliação do método radiográfico digital no diagnóstico de lesão de cárie incipiente na oclusal de dentes permanentes
ABREU, M. V.*, FERREIRA, E. F., NAVES, M. D., MENDONÇA, S. M. S., CASTRO, F. C.
Clínica, Patologia e Cirurgia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: macar@terra.com.br
O presente estudo teve como objetivo avaliar, in vitro, a validade e reprodutibilidade dos métodos radiográficos convencional e digitalizados, direto (sistema PSP) e indireto (scanner), associados ao método visual no diagnóstico de lesões cariosas incipientes na superfície oclusal de dentes permanentes. A amostra consistiu de 60 dentes humanos posteriores que apresentavam suspeita de lesão cariosa incipiente, sem presença aparente de cavitação. O aparelho utilizado para captação de imagem digital direta foi o Digora (Soredex Orion Corporation, Helsink, Finlândia) que utiliza o sistema de armazenamento de fósforo. As radiografias convencionais obtidas por técnicas tradicionais foram digitalizadas através de scanner com leitor de transparência. A análise dos exames de diagnósticos realizados pela pesquisadora mostrou boa reprodutibilidade. A validação dos métodos empregados foi feita com a utilização dos dados obtidos do padrão ouro (lupa estereomicroscópica). Os valores encontrados para a sensibilidade e especificidade foram os seguintes respectivamente: método visual - radiografia convencional (0,61; 0,81), visual - radiografia digitalizada pelo sistema Digora (0,67; 0,77) e visual - radiografia digitalizada por scanner (0,61; 0,70). Os métodos estudados apresentaram o mesmo comportamento ao diagnosticar lesão cariosa incipiente na superfície oclusal, visto que a acurácia obtida semelhante (0,73 a 0,75).
Concluiu-se que a utilização dos métodos digitalizados, complementares ao diagnóstico clínico, apresenta qualidade de diagnóstico semelhante ao método tradicional, a radiografia convencional.
Pb340
Estudo anátomo-radiográfico da área e do volume da sela turca em crianças e adolescentes
SANTANA, T. D.*, NUNES, F. F., SERAIDARIAN, P. I., SANTANA, T. D., VASCONCELOS, J. K. O. S.
Pós-Graduação - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: tacianads@ig.com.br
A sela turca é uma escavação que aloja a glândula hipófise, cuja forma anatômica pode estar alterada devido a patologias como o hipotireoidismo primário, que podem ser detectadas radiograficamente pelo cirurgião-dentista. O propósito deste estudo foi medir a área e o volume da sela turca em radiografias laterais e póstero-anteriores de indivíduos entre 7 e 15 anos e comparar os resultados com valores padrões. Foram utilizadas 2 radiografias de 144 indivíduos, divididas em 8 grupos, um feminino e um masculino, para cada faixa etária: 7 a 8, 9 a 11, 12 a 14 e 15 anos. A área selar foi calculada em mm2 pela multiplicação das medidas do maior diâmetro ântero-posterior da sela pela profundidade, obtida do ponto mais inferior do soalho a uma linha conectando o topo do dorso ao tubérculo selar. O volume selar foi calculado em mm3 usando a fórmula preconizada por Di Chiro e Nelson: V= ½ D x P x L (D = diâmetro ântero-posterior, P = profundidade e L = largura). Para obter esses segmentos, o contorno selar foi decalcado sobre papel vegetal e medido com paquímetro. Os resultados mostraram ampliação da área selar na maioria dos grupos e redução em alguns, sendo no sexo feminino 32% de ampliação contra 2,66% de redução e no sexo masculino 10,14% e 1,44%, respectivamente. Quanto ao volume selar, houve ampliação de 5,33% no sexo feminino e 1,44% no sexo masculino. Não houve nenhuma redução do volume selar.
Concluímos que as alterações dimensionais da sela turca podem ser detectadas primeiramente pelo cirurgião-dentista, favorecendo o diagnóstico de patologias que envolvam a glândula hipófise.
Pb341
Efeito da degradação das soluções processadoras na qualidade da imagem dos filmes Kodak, Insight e Ektaspeed Plus
HAITER, C. F. S.*, CASANOVA, M. L. S., HAITER NETO, F., BOSCOLO, F. N.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: haiter@fop.unicamp.br
O objetivo do presente estudo foi comparar o efeito da degradação das soluções processadoras na densidade média e na qualidade da imagem dos filmes Insight e Ektaspeed Plus. Os filmes foram expostos utilizando-se uma mandíbula humana seca e uma escala densitométrica. Vinte e quatro séries com três películas de cada tipo de filme foram obtidas sendo doze séries processadas automaticamente e doze, manualmente. A primeira série foi processada com o líquido novo e as demais, na mesma solução progressivamente degradada. As radiografias foram submetidas à leitura densitométrica e depois montadas em cartelas para serem avaliadas por cinco radiologistas. O teste de Tukey foi usado na avaliação objetiva, e o teste de Friedman, na avaliação subjetiva. A degradação das soluções processadoras apresentou comportamentos distintos nos processamentos automático e manual, com diferença estatisticamente significante (p < 0,05). O filme Ektaspeed Plus apresentou declínios em seus valores de densidade maiores que o Insight em ambos os tipos de processamento. Na avaliação subjetiva, não houve diferença estatisticamente significante entre os filmes estudados. Foi observada uma concordância entre a variação dos valores de densidade da avaliação objetiva e os escores determinados pelos avaliadores na avaliação subjetiva.
Concluiu-se que a degradação dos líquidos é mais rápida no processamento automático do que no manual, sendo o filme Insight mais resistente à degradação que o Ektaspeed Plus. No presente estudo, houve uma concordância entre as avaliações objetiva e subjetiva.
Pb342
Prevalência de reabsorção radicular assimétrica em molares decíduos
SCHARDOSIM, L. R.*, PITHAN, S. A., BRÜCKER, M. R., COSTA, N. P.
Estomatologia Clínica - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: lisandrears@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de reabsorção assimétrica das raízes de molares decíduos inferiores e sua possível relação com a presença de lesão de cárie, restauração ou terapia pulpar e com a inclinação do germe do pré-molar. Foram analisadas 192 radiografias panorâmicas do acervo das Disciplinas de Radiologia da PUCRS, com idades entre nove (n = 110) e 10 anos (n = 82), pertencentes ao sexo feminino (n = 95) e ao masculino (n = 97). Observou-se que, dos 584 molares avaliados, 111 dentes (19%), pertencentes a 66 pacientes (34,4%), apresentaram reabsorção assimétrica. Os segundos molares foram mais acometidos (72%) que os primeiros (28%) e a raiz mesial mais freqüentemente reabsorvida (58,5%) que a distal (41,5%). Em relação ao 1º molar permanente, o germe do pré-molar apresentou-se inclinado na direção da raiz reabsorvida em 47 casos (42,3%), na direção oposta em 20 (18%) e paralelo em 44 (39,6%). Em 22, dos 44 casos paralelos ao molar permanente, havia inclinação do pré-molar em relação ao dente decíduo, na direção da raiz mais reabsorvida. Em 58,5% dos casos não foi observada alteração no molar decíduo com rizólise assimétrica e em 41,4% observou-se restauração, cárie ou terapia endodôntica.
Conclui-se que a reabsorção assimétrica ocorreu com relativa freqüência, onde se observou que a inclinação do germe do pré-molar, em relação ao molar permanente ou ao molar decíduo, foi importante para esta condição. Não houve relação da condição dentária do dente decíduo com a reabsorção assimétrica. 
Pb343
Estudo comparativo de olivas cefalométricas por meio de um sistema radiográfico digital
FREITAS, J. R.*, ALFREDO, E., SANTOS, W. D. F. D., SOUSA NETO, M. D., FREITAS, L.
Odontologia - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. E-mail: radiouna@terra.com.br
As técnicas radiográficas cefalométricas utilizam olivas para o correto posicionamento da cabeça do paciente, entretanto, estas não devem interferir na interpretação das estruturas anatômicas. O objetivo deste estudo foi comparar, radiograficamente, a densidade óptica e as dimensões de um modelo de oliva proposto neste estudo com um modelo convencional, utilizando o sistema digital Digora. Foram realizadas duas exposições radiográficas empregando apenas os sensores deste sistema e os dois tipos de olivas a serem comparadas. O aparelho de raios X utilizado foi o RotograpH-Plus com 0,2 segundos de exposição e 65 kVp. Os resultados demonstraram que o novo modelo de oliva apresentou menores dimensões e densidade óptica.
Conclui-se que a imagem da oliva proposta produziu menor interferência na identificação das estruturas anatômicas.
Pb344
Construção de imagens de dentes humanos cariados através da tomografia por coerência óptica
FREITAS, A. Z., GOMES, A. S. L., RIBEIRO, A. C.*, PETROV, D., VIEIRA JÚNIOR, N. D., ZEZELL, D. M.
Dentística e Endodontia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: adri_cribeiro@hotmail.com
Utilizamos neste estudo uma nova técnica de detecção não-invasiva chamada de tomografia por coerência óptica (OCT). A OCT baseia-se num interferômetro de Michelson que gera gráficos bidimensionais ou imagens da secção de dente com resolução de até 2 m. A superfície bucal do terceiro molar foi utilizada para o crescimento da cárie artificial. Esta superfície foi recoberta com esmalte excetuando-se uma área quadrada de 2 mm. O modelo de pH para desmineralização e remineralização foi utilizado para a produção das lesões artificiais. Este ciclo foi repetido por 9 dias pemanecendo então numa solução de remineralização por 2 dias. Depois disso, o esmalte foi removido e o dente foi lavado com água duplamente desionizada e armazenada num ambiente úmido. O sistema de OCT foi implementado utilizando um laser de Ti:safira emitindo em 800 nm e com potência média de 20 mW. O feixe laser foi focalizado por uma lente fornecendo uma resolução lateral de 10 m. As imagens foram produzidas com varreduras laterais e axiais com passos de 15 m. O tempo total de varredura depende o tamanho da imagem e varia de 1 a 45 s. O sitema de detecção foi composto por um detector de baixo ruído, um demodulador e um osciloscópio controlado por computador.
Após analisar a superfície dentária com OCT foi possível produzir um tomograma da junção dentina-esmalte que foi comparada com a imagem de um microscópio óptico. O sistema de OCT foi capaz de representar com precisão imagens da estrutura dentária e foi possível detectar lesões de cárie precoce com profundidade de 50 m. (Apoio: PROCAD/CAPES, 00/15135-9 FAPESP.)
Pb345
Prevalência de lesões bucais submetidas à biópsia na Clínica Odontológica da PUCPR nos anos de 2001 e 2002
SANDRIN, R.*, CAMPAGNOLI, E. B., BRAOSI, A. P. R., FRANÇA, B. H. S., LIMA, A. A. S.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. E-mail: dr.sandrin@pop.com.br
O objetivo da pesquisa foi avaliar a prevalência das lesões bucais submetidas ao procedimento de biópsia realizado na Clínica Odontológica da PUCPR. Para a realização do estudo analisaram-se 707 laudos emitidos no decorrer dos anos de 2001 e 2002 pelo Laboratório de Patologia Experimental da PUCPR. Os resultados apontaram que 34,4% dos pacientes eram do sexo masculinos e 65,6% do sexo feminino; a idade variou de 3 à 82 anos, com média de 37,5 anos, sendo a maior predominância na faixa dos 21 aos 50 anos (53,3%). A lesão mais prevalente foi hiperplasia fibroepitelial com 29,4% dos casos. Diagnosticaram-se 13 (1,84%) casos de neoplasias malignas, sendo a maioria carcinoma espinocelular. As alterações relacionadas às glândulas salivares perfizeram um total de 3,25% dos casos, com predominância dos fenômenos de retenção de muco (15 casos) seguidos de adenoma pleomórfico (5 casos). Das alterações periapicais, houve 26 (3,7%) casos de granuloma e 20 (2,8%) casos de cisto. Outro achado referiu-se aos cistos dentígeros que, de um total de 114 hipóteses de diagnóstico, 61 casos foram confirmados. Em relação às doenças infecciosas, houve 6 (0,85%) casos de paracoccidioidomicose. Ainda diagnosticaram-se outras patologias como: 3 casos de ameloblastoma, 11 casos de líquen plano, 7 casos de nevo melanocítico, 13 casos de granuloma piogênico e 12 casos de papiloma.
Concluiu-se que o exame histopatológico ratificou a hipótese de diagnóstico em 75% e que as lesões de caráter hiperplásico figuraram como as doenças de maior freqüência seguidas das lesões de natureza cística.
Pb346
Prevalência de xerostomia entre usuários de anti-hipertensivos
TEDESCO, D. R. C. D.*, FREO, B., MOTA, A. C. F., MIGLIARI, D. A., BIRMAN, E. G.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: dtedesco@usp.br
A hipertensão arterial ocorre em cerca de 26% da população e grande parte destes indivíduos utilizam medicação sistêmica de forma contínua, estando expostos aos efeitos bucais das drogas. A xerostomia (sensação de boca seca) é um dos mais freqüentes efeitos associados ao uso de medicamentos e nem sempre está relacionada à diminuição do fluxo salivar (hipossalivação). A prevalência de xerostomia foi avaliada em 139 pacientes usuários de anti-hipertensivos (127 mulheres e 12 homens, idade média de 58,3 anos) e em 26 indivíduos (25 mulheres e 1 homem, idade média de 52,8 anos) não-usuários de medicamentos (grupo controle). Um questionário de sintomas bucais foi utilizado e foram selecionados 23 pacientes do grupo de hipertensos e 9 do grupo controle para verificação do fluxo salivar total não-estimulado. A queixa de boca seca foi referida por 54 pacientes (38,84%) hipertensos e 7 (26,9%) do grupo controle. Os índices médios de fluxo salivar total não-estimulado foram 0,25 ml/min e 0,33 ml/min respectivamente nos grupos de hipertensos e controle. Índices inferiores a 0,1 ml/min, considerados como hipossalivação, foram observados em 6 (26%) dos hipertensos e em 1 (11%) do grupo controle. Entre hipertensos portadores de hipossalivação, 3 não referiam queixa de boca seca.
A prevalência de xerostomia e hipossalivação foi maior entre usuários de anti-hipertensivos em relação ao grupo controle, porém a hipossalivação pode ou não estar acompanhada da queixa de boca seca.
Pb347
Influência de alguns aspectos anatômicos bucais sobre o grau de satisfação de pacientes portadores de prótese total
RIBEIRO, R. A.*, MOLLO JÚNIOR, F. A., RICCI, W. A., ARIOLI FILHO, J. N., PINELLI, L. A. P., DEL’ACQUA, M. A.
Materiais Dentários e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: renatodeaguiar@uol.com.br
O grau de satisfação que os indivíduos apresentam em relação as suas próteses totais podem sofrer a influência de vários fatores como: sexo, idade, condição clínica bucal, qualidade das próteses além de fatores psicológicos entre outros, porém muitas dúvidas ainda permanecem entre os profissionais de quais aspectos realmente teriam maior influência neste grau. O objetivo deste estudo foi observar a influência que algumas condições anatômicas bucais exercem sobre o grau de satisfação dos pacientes portadores de próteses totais. Foram examinados 170 pacientes usuários de próteses totais bimaxilares que foram classificados por meio de entrevista quanto ao grau de satisfação, sendo em seguida, avaliadas as suas condições bucais como forma dos maxilares, volume dos rebordos e resiliência da fibromucosa de revestimento por meio de exame clínico intrabucal. Dos resultados observados, 64,7% da amostra estavam satisfeitos com suas próteses totais. Dos fatores clínicos avaliados, nenhum exerceu influência no grau de satisfação dos pacientes, mesmo aqueles que apresentavam rebordos inferiores reabsorvidos (58,82%) cuja condição seria mais problemática.
Concluiu-se que os fatores anatômicos bucais observados não exercem influência sobre o grau de satisfação dos pacientes usuários de próteses totais.
Pb348
Avaliação da freqüência ao serviço odontológico pelo idoso
GUERRA, C. M. F.*, GONÇALVES, S. L. M. B., PATRIOTA, C. M., MALAQUIAS, P. P.
Prótese e Cirurgia Buco-Facial - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. E-mail: catia.guerra@uol.com.br
O objetivo do trabalho foi avaliar a freqüência ao serviço odontológico entre os idosos que freqüentam periodicamente o serviço médico público de um centro de saúde. A amostra foi constituída por 71 indivíduos, com 60 anos ou mais, que freqüentavam o serviço médico do Centro de Saúde José Ermírio de Moraes. Os dados foram obtidos através de entrevista e anotados em fichas específicas. Na análise descritiva e analítica dos dados, aplicou-se o teste qui-quadrado. Todos os testes foram realizados com nível de significância de 95%. Constatando-se que: a freqüência periódica ao serviço médico foi alta (97,8%); a totalidade considerou importante para a manutenção da saúde. A grande maioria (89,9%) relatou que fazia de 5 anos a mais que tinham ido ao serviço odontológico. O principal motivo para a consulta odontológica foi a dor. Os principais motivos para não freqüência ao serviço odontológico foram: não ter mais dentes; não saber que era importante para a saúde geral e ausência de horários específicos para atendimento de idosos nos consultórios odontológicos do centro de saúde. 
Diante do exposto pode-se concluir que: 1. a freqüência ao serviço odontológico foi baixa; 2. um dos principais motivos para a não freqüência periódica ao serviço odontológico foi a desinformação; 3. há necessidade de mudanças de atitudes por parte do cirurgião-dentista em esclarecer a importância e motivar a periodicidade nas consultas odontológicas por parte dos idosos, permitindo assim a valorização da importância da saúde bucal como parte integrante da saúde geral.
Pb349
Expressão de proteínas da matriz extracelular em carcinomas epidermóides de lábio inferior e língua
MIRANDA, J. L.*, AMORIM, R. F. B., SOUZA, M. S. G. S., LUCENA, H. F., MACEDO, F. C., FFREITAS, R. A.
Odontologia - FACULDADE FEDERAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. E-mail: joaolumi@bol.com.br
Este estudo analisa a expressão de proteínas da matriz extracelular em carcinomas epidermóides de lábio inferior e língua, comparando sua expressão com a gradação histológica dos mesmos. Doze casos de lábio e doze de língua foram graduados, conforme a metodologia proposta por Bryne (1998). No estudo imuno-histoquímico, utilizou-se anticorpos específicos para colágeno IV, laminina, fibronectina, tenascina e colágeno I. Durante as análises morfológica e imuno-histoquímica, foi priorizada a frente de invasão tumoral. A maioria dos casos de lábio (91,7%) demonstrou baixo escore de malignidade e todos os casos de língua (100%), alto escore. O colágeno IV exibiu ausência de expressão na membrana basal peritumoral de 50% dos casos de lábio e em 66,7% de língua e a laminina, em 67,3% de lábio e em 58,3% de língua. Quando presentes, estas glicoproteínas exibiram fraca marcação, em padrão linear, delgado e descontínuo. A fibronectina mostrou intensa expressão em membrana basal e em estroma peritumoral de ambos os grupos estudados. A tenascina exibiu intensa marcação em membrana basal da maioria dos casos de lábio e língua, demonstrando intensidade mais forte no estroma dos carcinomas linguais. O colágeno I expressou-se fracamente no estroma peritumoral da maioria dos casos estudados.
O alto escore de malignidade exibido pelos carcinomas epidermóides de língua associado ao padrão de expressão das proteínas da matriz extracelular neles observado, sugerem para estes, um maior potencial invasivo e caráter mais agressivo, quando comparados com os carcinomas de lábio inferior. (Apoio: CNPq.)
Pb350
Estudo da carcinogêne através de modelo experimental em língua de hamster sírio dourado
BOLANHO, A.*, MOMOSE, D. R., CARVALHO, Y. R., ROSA, L. E. B.
Biociências e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: bolanho@fosjc.unesp.br
Modelos animais são utilizados para tentar esclarecer fatores envolvidos na carcinogênese, bem como demonstrar o potencial carcinogênico de várias substâncias químicas. Observamos que hamsters são sensitivos a aplicação de DMBA, resultando no desenvolvimento de carcinoma epidermóide. Diferentes estágios de evolução podem coexistir na mesma mucosa tratada, corroborando com o conceito de cancerização de campo. O objetivo desse trabalho foi analisar a evolução das lesões deste suas fases iniciais até a obtenção de carcinoma epidermóide francamente invasivo, correlacionando os aspectos clínicos com os respectivos achados histopatológicos. Foram utilizados 60 hamsters divididos em 2 grupos controle (n = 10) e de estudo (n = 50). O lado esquerdo da língua foi pincelada com 0,5% de DMBA em acetona, três vezes por semana, durante 22 semanas. A partir da 4ª semana, 6 animais eram sacrificados em intervalos de 2 semanas até completar todos os animais. Antes do sacrifício as línguas eram documentadas através de fotografias digitais. O material removido foi fixado, e laminas coradas em H. E. foram obtidas.
As correlações clínico-histopatológicas foram apresentadas em forma de tabelas e pranchas fotográficas. Pudemos concluir que o modelo DMBA-hamster é uma metodologia segura e rápida para se estudar os mecanismos de desenvolvimento do carcinoma epidermóide em experimento animal. Durante este período observamos formações que variavam de hiperqueratose, passando por quadros de atipia leve, moderada e intensa, até quadros histopatológicos de carcinoma epidermóide francamente invasivo.
Pb351
Avaliação da biocompatbilidade de adesivos a base de cianoacrilato em tecido conjuntivo subcutâneo de ratos
MORETTI NETO, R. T.*, CARVALHO, E. M. O. F., SOUZA NETO, M. D., ROBAZZA, C. R. C., MORETTI, A. B. S., PEREIRA, A. A. C.
Clínica e Cirurgia - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS. E-mail: rafmoreti@int.efoa.br
Este trabalho teve como objetivo avaliar a biocompatibilidade dos adesivos a base de cianoacrilato (Super Bonder, Hystoacryl, Three Bond) quando implantados no tecido conjuntivo subcutâneo de ratos (parâmetros inflamatórios). No trabalho foram utilizados 27 ratos machos, linhagem Winstar, divididos em 3 subgrupos com 3 animais, os quais receberam os materiais a serem testados. Um animal de cada subgrupo recebeu o material controle. Os resultados mostraram que os 7 dias os grupos experimentais apresentavam um infiltrado de células inflamatórias, mononuclear, junto e no interior das cavidades induzidas pela esponja implantada. Aos 14 dias os grupos experimentais apresentavam fenômenos inflamatórios mais intensos quando comparado ao grupo controle, porém com diferenças entre estes grupos. No período experimental de 45 dias o grupo Super Bonder apresentou cavidade parcialmente preenchida por corpos estranhos e com discreto infiltrado inflamatório e os grupos Hystoacryl e Three Bond apresentavam moderado infiltrado inflamatório, mas com discretos focos polimorfonucleares no interior da cavidade e na sua periferia.
Os resultados deste experimento mostraram que o Super Bonder foi o material que apresentou os fenômenos inflamatórios mais próximos do grupo controle.
Pb352
Localização nuclear da axina em carcinomas epidermóides bucais
CASTILHO, R. M.*, SQUARIZE, C. H., PINTO JÚNIOR, D. S.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: rcastilh@usp.br
A via de sinalização WNT é correlacionada com o desenvolvimento e progressão de várias neoplasias, entre elas o carcinoma epidermóide bucal (CEB). Esta via, uma vez ativada, atua na divisão celular através da importação nuclear da -catenina com conseqüente ativação de diversos “target genes” como a ciclina D1. A axina é uma proteína citoplasmática responsável pela degradação da -catenina quando em complexo com as proteínas GSK-3 e APC, além de atuar diretamente como regulador negativo da via de sinalização WNT. Para se melhor entender a correlação entre a axina e o CEB, realizamos reações imuno-histoquímicas em cortes histológicos de CEB e de imunofluorescência em linhagem celular de CEB. Como marcadores usamos anticorpos monoclonais antiaxina e anticiclina D1. Os resultado obtidos mostraram a presença citoplasmática de axina no epitélio normal e a ausência de ciclina D1. Nos CEB observamos a marcação de axina e ciclina D1 no núcleo tanto na cultura celular como nos tecidos parafinados de CEB.
A presença nuclear da ciclina D1 nos CEB demonstra a ativação da via de sinalização WNT. A localização nuclear da axina nos CEB tanto nos cortes histológicos como nas células em cultura é um forte indício da inativação desta proteína. A migração nuclear de algumas proteínas tem sido correlacionada com a inativação da mesmas, sem a necessidade de qualquer tipo de mutação. A degradação da -catenina e o controle negativo da via de sinalização WNT são importantes funções da axina que parece estar inativada nos CEB.
Pb353
Análise histopatológica da biocompatibilidade de três materiais utilizados nas perfurações radiculares
SABA, T. M. A. R.*, BRANDÃO, R. M., SABA, F. J., FIDEL, R. A. S., FIDEL, S. R.
Mestrado - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: fsaba@uol.com.br
Perfurações radiculares iatrogênicas podem ocorrer durante o tratamento do canal radicular ou mesmo durante a preparação do preparo para núcleo intracanal. A maior dificuldade do tratamento não-cirúrgico é a extrusão do material nos tecidos perirradiculares. O objetivo deste estudo foi avaliar a biocompatibilidade de três materiais utilizados como cimentos obturadores no tratamento das perfurações, em contato com o tecido conjuntivo subcutâneo de ratos. Tubos de polietileno preenchidos com MTA, Super-EBA e Geristore foram cirurgicamente implantados no dorso do tecido subcutâneo de quinze ratos. Foram formados três grupos de 5 ratos em que os tubos foram implantados por um período de 7, 30 e 90 dias. Após cada período os animais foram sacrificados e os implantes juntamente com os tecidos adjacentes foram removidos. Os espécimes foram fixados, seccionados, corados com hematoxilina-eosina, e então examinados ao microscópio óptico. No período de 7 dias uma moderada reação inflamatória foi observada com o MTA e uma severa reação com os demais grupos. No 30º dia, a intensidade da reação diminuiu para todos os grupos, ficando discreto para o MTA, moderada para o Super-EBA e moderada a severa para o Geristore. Durante todos os períodos o infiltrado era crônico mononuclear. Foi verificada a formação de uma cápsula fibrosa. Após o 90º dia, o teste Kruskal-Wallis não mostrou diferença significativa entre os materiais, apresentando uma reação inflamatória que variava de ausente a discreta. 
Baseado em nossos resultados, todos os materiais testados parecem ser biocompatíveis, porém se colocássemos em ordem decrescente de melhor comportamento tecidual dos materiais durante todos os períodos analisados teríamos: MTA, Super-EBA e Geristore. 
Pb354
Expressão das células de Langerhans no líquen plano e reação liquenóide da mucosa bucal
CALLESTINI, R., MAROCCHIO, L. S.*, PRADO, R. F., CONSOLARO, A., OLIVEIRA, D. T.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: luzinhaunesp@yahoo.com
As células de Langerhans (CL) são células dendríticas derivadas da medula óssea, responsável pela apresentação de antígenos aos linfócitos T. Estas células encontram-se localizadas suprabasalmente na maioria dos epitélios estratificados escamosos. O objetivo deste trabalho foi comparar pela análise morfométrica o número de CL no líquen plano (LP) e na reação liquenóide (RL) da mucosa bucal. Cortes de 4 a 5 m de espessura de 15 amostras de LP e 15 de RL foram imuno-histoquimicamente marcados com o anticorpo monoclonal específico para células de Langerhans CD1a (CD1a, Dako), utilizando-se a técnica padrão do complexo estreptavidina-biotina-peroxidase. O número de CL no epitélio da mucosa bucal foi quantificado em 20 campos microscópicos em cada lâmina por meio de um sistema computadorizado de captura de imagem utilizando uma câmera CCD adaptada ao microscópio de luz e objetiva de 40 X. Esta câmera encontrava-se conectada a um computador contendo um programa de captura de imagens (Image-Pro Plus). Cada imagem capturada no monitor correspondia a uma área de 10.704 m2. O número médio de CL na RL e no LP foi comparado pelo teste estatístico t Student. Os resultados demonstraram uma média de 0,01279  103 células de Langerhans/m2 no LP e 0,01980  103 células de Langerhans/m2 na RL, sem diferença estatisticamente significante (p maior que 0,05).
Esses resultados sugerem uma migração semelhante de células de Langerhans no líquen plano e reação liquenóide da mucosa bucal e reforçam o envolvimento destas células nos mecanismos imunológico observado em ambas lesões.
Pb355
Estudo da expressão de ácido graxo sintetase e c-erb-B2 em carcinomas espinocelulares bucais
SILVA, S. D.*, AGOSTINI, M., COLETTA, R. D., ALVES, F. A., KOWALSKI, L. P., GRANER, E.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: sabrinadaniela@hotmail.com
A enzima ácido graxo sintetase (FAS) tem papel central na biossíntese de ácidos graxos a partir dos precursores acetil-CoA e malonil-CoA. Em condições fisiológicas, FAS participa de processos biológicos como armazenamento de energia, produção de ácidos graxos durante a lactação e síntese de membranas celulares. Recentemente, a expressão de FAS tem sido descrita como elevada em neoplasias malignas como as de colo de útero, próstata, mama, ovário e pulmão. Apenas um estudo imuno-histoquímico realizado em carcinomas espinocelulares (CEC) bucais sugere que o aumento da produção desta enzima pode ser indicador das etapas iniciais de transformação maligna. c-erb-B2, um receptor da família erb-B, regula a expressão de FAS em células derivadas de carcinomas mamários. Como ainda não existem na literatura marcadores moleculares com aplicabilidade clínica para estimar agressividade e prognóstico dos CECs bucais, este trabalho tem como objetivo avaliar, através de reações imuno-histoquímicas, a expressão de FAS e c-erb-B2 em 79 amostras desta neoplasia.
Positividade citoplasmática intensa para FAS foi encontrada nos tumores bem diferenciados, enquanto que para c-erb-B2 a positividade foi de membrana e citoplasma. Dos 79 casos estudados, 75,94% foram positivos para FAS e 74,68% para c-erb-B2. Houve coincidência na positividade para os dois marcadores em 67,09% dos casos. Estes resultados mostram que a maioria dos CECs bucais analisados expressa concomitantemente FAS e c-erb-B2, sugerindo a participação desta última molécula na regulação da expressão gênica de FAS em carcinomas bucais.
Pb356
Levantamento epidemiológico de 1.606 casos de PPNN em um período de 40 anos
SCHERMA, A. P.*, PEREIRA, A. C., AMADEI, S. U., ROSA, L. E. B.
Biopatologia e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. E-mail: apscd27@yahoo.com.br
Os processos proliferativos não neoplásicos (PPNN) são lesões que ocorrem na mucosa bucal em alta incidência na população, caracterizados pelar proliferação tecidual, geralmente de natureza inflamatória. Este trabalho objetiva apresentar levantamento epidemiológico dos casos de PPNN do arquivo da Disciplina de Patologia Bucal da FOSJC-UNESP dos últimos 40 anos. Foram analisados 1.606 casos de PPNN (18,68% das 7.300 lesões), destas, 54,73% corresponderam à hiperplasia fibrosa inflamatória (HFI), 10,46% hiperplasia gengival (HG), 7,29% fibroma ossificante/cementificante periférico, 4,23% lesão periférica de células gigantes (LPCG), 8,22% granuloma piogênico, 10,03% papiloma e 5,04% fibroblastoma. Estas foram analisadas segundo sexo, raça, idade e localização. Os casos diagnosticados como LPCG tiveram como localização mais comum gengiva, com maior prevalência em leucodermas, sexo masculino e entre 1ª e 5ª década de vida. As HFI e HG representam 65,19% dos casos de PPNN, sendo que estas lesões normalmente apresentam características iatrogênicas. O restante dos dados (34,81%) estão relacionados à etiopatogenia discutível. Chamamos a atenção para a LPCG (4,23%), pois quando presente, deve alertar o clínico para exclusão de lesões como a central de células gigantes e o tumor marrom do hiperparatireoidismo.
Conclui-se que é necessário conhecimento da alta prevalência de PPNN na população e as características destas, para que o clínico faça um correto diagnóstico e tratamento. O levantamento epidemiológico é importante para comparação dos nossos dados com outros centros de Patologia.
Pb357
Expressão de integrinas em ameloblastomas
MODOLO, F.*, MARTINS, M. T., ARAÚJO, V. C.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: fimodolo@ig.com.br
As integrinas são uma família de receptores transmembrânicos formados por duas subunidades, uma  (a) e uma  (b), unidas e que mediam interações entre células e matriz extracelular essenciais à fisiologia celular. Sua expressão apresenta-se alterada em células neoplásicas freqüentemente. O objetivo deste trabalho foi analisar a expressão e distribuição de integrinas nos diferentes tipos histológicos de ameloblastomas e comparar com o germe e lâmina dental e epitélio de superfície. Cortes de 3 m de material emblocado em parafina foram submetidos ao método da estreptavidina-biotina de imuno-histoquímica e expostos aos anticorpos antiintegrinas a2, a3, a5, av, b1, b3, b4. Todas as integrinas estavam presentes em todos os espécimes estudados, variando a intensidade e distribuição da marcação. No ameloblastoma folicular, a marcação foi mais intensa na periferia e a integrina a2 não marcou as células centrais. No acantomatoso o mesmo padrão foi seguido, além de marcação por a3, a5, av, b1 e b4 nas células metaplásicas. No unicístico a5 e b3 apresentaram marcação mais tênue nas camadas superiores. No plexiforme, no germe e lâmina dental a marcação foi uniforme para todas as integrinas. No epitélio de superfície a marcação por a2, a5 e b4 ocorreu somente na camada basal, av e b3 nas camadas basal e parabasal e a3 e b1 nas camadas mais altas.
Concluímos que os tipos acantomatoso, folicular e unicístico apresentaram maior semelhança com epitélio de superfície e o plexiforme maior semelhança com lâmina e germe dental.
Pb358
Validação de técnica de extração de DNA de saliva de glândula parótida e do fluido gengival
PEREIRA, C. M.*, GASPARETTO, P. F., CORACIN, F. L., CORRÊA, M. E. P., CASTRO, M. L. B. R., ALMEIDA, O. P.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: claudiomaranhao@hotmail.com
A saliva é uma fonte simples e acessível de DNA para análise genética. A saliva total é produto das glândulas parótidas, submandibulares, sublinguais, e outros componentes como fluido gengival, células epiteliais descamativas, sangue, microorganismos, e restos alimentares. Baseado nisto, torna-se necessário saber a real fonte e natureza do DNA contido na saliva. Propusemos a desenvolver uma técnica de extração de material genético proveniente da saliva da glândula parótida e do fluido gengival. Foram utilizados cinco cones de papeis estéreis absorventes endodônticos para a coleta dos fluidos. Estes foram colocados na saída do ducto parotídeo e dentro do sulco gengival até que ficassem totalmente umedecidos. Foram utilizados cinco pacientes portadores da doença do enxerto contra o hospedeiro. Também foram coletadas amostras de saliva total. As amostras foram estocadas à –20ºC e posteriormente incubadas com proteinase K à 55ºC “overnight”. Após esta etapa, foi utilizado a técnica fenol/clorofórmio. O DNA foi então submetido a pesquisa do gene beta-globina para validação da técnica. Todas as amostras foram positivas para a PCR. Posteriormente, foi realizada pesquisa do vírus HHV6 e apenas três das cinco amostras obtidas através da expectoração foram positivas.
Os resultados nos dão credibilidade para afirmar que a técnica é válida para obtenção de DNA de fluidos produzidos pela glândula parótida e fluido gengival. Isto nos permitirá a análise do DNA destes fluidos sem que haja interferência de outros agentes.
Pb359
Estudo da produção de ácido graxo sintetase por linhagens celulares de carcinomas bucais
AGOSTINI, M.*, SILVA, S. D., ZECCHIN, K. G., COLETTA, R. D., JORGE JÚNIOR, J., ALMEIDA, O. P., GRANER, E.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: michelle.agostini@bol.com.br
Ácido graxo sintetase (FAS) é uma enzima metabólica envolvida na síntese de ácidos graxos, sendo responsável pelo armazenamento de energia em células normais. Uma expressão anormalmente alta de FAS tem sido observada em diversas neoplasias malignas, como as de próstata, mama, ovário, pulmão e melanoma. Alguns destes estudos correlacionaram elevada expressão de FAS com pior prognóstico. A expressão do gene que codifica FAS é regulada por andrógenos ou EGF, este último através de receptores da família erb-B, como EGFR e c-erb-B2. O objetivo deste trabalho foi estudar a produção de FAS, receptor de andrógeno (RA), EGF, EGFR e c-erb-B2 em linhagens celulares de carcinomas espinocelulares bucais (SCC 4, 9, 15 e 25). Curvas de proliferação, índices mitóticos e imuno-histoquímica para Ki-67 e PCNA foram realizados para avaliar a proliferação celular. A produção de FAS, RA, EGF, EGFR e c-erb-B2 foi determinada por análise imuno-histoquímica e “Western blotting”. A linhagem com maior potencial proliferativo foi a SCC 25. Todas as linhagens celulares produziram FAS, principalmente SCC 9 e 25. A expressão de FAS não está sob a regulação de andrógenos, pois análises através de “Western blotting” revelaram quantidades mínimas de RA nas linhagens SCC 4, 9 e 15, sendo negativa na SCC 25. Por outro lado, a SCC 25 foi a que apresentou maior positividade para EGF no estudo imuno-histoquímico. Todas as linhagens expressaram EGFR e c-erb-B2.
Concluímos, a partir destes dados, que as linhagens SCC produziram níveis elevados de FAS e que a expressão desta enzima é regulada por EGF e não por andrógenos.
Pb360
Polimorfismos nos genes da IL-6 (–174) e do TNF- (–308) e a falha precoce de implantes dentais osseointegrados
CAMPOS, M. I. G.*, SANTOS, M. C. L. G., TREVILATTO, P. C., SCAREL-CAMINAGA, R. M., BEZERRA, F. J. B., LINE, S. R. P.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: camposisabela@yahoo.com.br
A interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral- (TNF-) são importantes mediadores inflamatórios e desempenham um papel relevante na reabsorção óssea. Polimorfismos na região promotora dos genes da IL-6 e do TNF- influenciam a produção dessas citocinas e estão associados a inúmeras doenças imuno-inflamatórias. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a possível relação entre polimorfismos nos genes da IL-6 na posição –174 (G»C) e do TNF- na posição –308 (G»A). Para tanto, a amostra constou de 26 pacientes que sofreram perda precoce de implantes (grupo teste) e 36 pacientes que obtiveram êxito com o mesmo tratamento (grupo controle). O DNA dos indivíduos foi obtido a partir de um bochecho com glicose a 3% (1 min), seguido de leve raspagem da mucosa jugal com espátula de madeira autoclavada. Após a extração do DNA com fenol/clorofórmio e precipitação com sal/etanol, a técnica de PCR-RFLP foi utilizada para detecção dos alelos G (227pb + 59pb + 13pb) e C (118pb + 109pb + 59pb + 13pb) do polimorfismo IL-6 (–174) e alelos G (87pb + 20pb) e A (107pb) do polimorfismo TNF- (–308). As freqüências alélicas e a distribuição dos genótipos foram estimadas com o auxílio do teste qui-quadrado (p < 0,05). Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas freqüências alélicas e genotípicas quando os grupos teste e controle foram comparados para ambos os polimorfismos. 
Estes resultados sugerem que a presença desses polimorfismos isoladamente não constitui um fator de risco genético para a perda precoce de implantes.
Pb361
Análise, por metodologia molecular (PCR), da presença de bactérias preditoras de risco, em sítios periimplantares
LEITÃO, J. Â. O.*, DELORENZO, J. L., AVILA-CAMPOS, M. J., SENDYK, W. R., GROMATZKY, A.
Odontologia - UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: joelyleitao@uol.com.br
O objetivo deste estudo foi analisar a presença de bactérias (Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia e Actinobacillus actinomycetemcomitans) no sulco perimplantar de pacientes parcialmente edêntulos, relacionando o histórico de doença periodontal, a profundidade de sulco periimplantar e o sangramento à sondagem, com o risco de desenvolvimento de doença periimplantar. Foram analisados 19 pacientes, dos quais 10 apresentavam histórico de doença periodontal. O teste utilizado para análise microbiológica foi a reação em cadeia da polimerase (PCR) e os resultados qualitativos demonstraram que pelo menos uma das bactérias estudadas estava presente em três sulcos periimplantares do grupo de pacientes com histórico de doença periodontal e em quatro pacientes do grupo sem histórico.
As conclusões deste estudo são que mesmo em pacientes sem histórico de doença periodontal, a presença dessas bactérias pode ser indicadora de risco mesmo na ausência de sinais clínicos inflamatórios, e ainda que o controle e manutenção pré- e pós-operatórios são atitudes fundamentais para o sucesso do tratamento.
Pb362
Estabilidade primária na osseointegração em implantes lisos e texturizados: estudo in vivo
FERNANDES, E. L.*, TEIXEIRA, E. R., COSTA, N. P., LÖF, A. S., UNIKOWSKI, I. L.
Prótese - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: edu2f@terra.com.br
Este trabalho avaliou a relação entre obtenção de estabilidade primária em implantes lisos e texturizados e resistência ao torque anti-rotacional. Foram utilizados 20 implantes (Conexão Sistemas de Prótese, São Paulo, Brasil - diâmetro: 3,75 mm, comprimento: 5,5 mm), sendo 10 implantes cilíndricos rosqueados lisos e 10 implantes com superfície jateada e atacada com ácido, os quais foram implantados em tíbias de cinco coelhos adultos da raça Nova Zelândia (3 kg a 4,2 kg). O protocolo de implantação consistiu na colocação de implantes liso e texturizado com estabilidade primária (protocolo tradicional de cirurgia) em uma das tíbias do animal. Na outra tíbia foram colocados implantes liso e texturizado alterando-se o diâmetro das brocas utilizadas, causando a perda da estabilidade primária dos implantes. Nove semanas depois os animais foram sacrificados e os implantes removidos com força anti-rotacional, usando torquímetro digital com leitura de pico. As médias dos valores de torque de remoção foram: texturizados sem estabilidade: 51,74  6,68 Ncm; texturizados com estabilidade: 46,42  6,64 Ncm; liso com estabilidade: 33,30  5,40 Ncm e liso sem estabilidade: 27,88  4,11 Ncm. Houve diferenças significativas entre implante liso sem estabilidade e implantes texturizados com estabilidade e sem estabilidade (teste de Kruskal-Wallis, p > 0,001).
Conclui-se que a resistência de torque dos implantes texturizados foi maior que a dos implantes lisos, mesmo com falta de estabilidade primária pós-inserção cirúrgica.
Pb363
Análise das tensões de implantes inclinados à parede anterior do seio maxilar em prótese fixa implanto-suportada
REIS, K. R.*, LANZA, M. D.
Prótese Dentária - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS BAURU. E-mail: katia.reis@zipmail.com.br
Os implantes osseointegrados são favoráveis à reabilitação de edentulismo total maxilar. As diferenças anatômicas e requisitos biomecânicos apresentados pela maxila limitam o número, comprimento, e disposição geométrica dos implantes, principalmente na região posterior da maxila devido à pneumatização do seio maxilar. Avaliou-se com o método dos elementos finitos 3-D um modelo de maxila atrófica obtida através de cortes axiais tomográficos de um mm, gerando uma malha de elementos finitos composta por 408.045 elementos e 71.167 nós e sob a influência de cargas axiais e não-axiais, a colocação de implantes angulados com 35º e 15 mm de comprimento, colocados paralelamente à parede anterior do seio maxilar bilateralmente, associados a dois implantes anteriores em situação normal de 13 mm de comprimento, interligados por uma prótese fixa com e sem extensão distal, variando a carga (100, 50 e 25 N) e a direção de aplicação.
Os resultados levaram a concluir que: 1- as cargas verticais e horizontais geraram maiores tensões nos componentes protéticos próximos ao local de aplicação da carga. 2- As cargas látero-horizontais geraram maiores tensões nos componentes protéticos do lado oposto ao local de aplicação da carga. 3- Em todas as condições de carregamento, tensões de tração e compressão se concentraram na plataforma da fixação em volta do osso cortical. 4- A presença da lâmina dura reduziu as tensões de tração e compressão pela maior rigidez do modelo. 5- Na ausência da extensão distal a deformação da barra foi três vezes menor que na sua presença sob carga vertical.
Pb364
Avaliação da densidade óssea nos implantes através de radiografias digitais
TUNCHEL, S.*, SENDYK, W., GROMATZKY, A., WEINFELD, I.
Periodontia e Implantodontia - UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: stunchel@uol.com.br
Este estudo utilizou-se da radiologia digital para a análise da densidade óssea ao redor dos implantes osseointegrados após a instalação dos mesmos com a técnica de Summers (levantamento atraumático do seio maxilar). As análises da densidade óssea foram obtidas através do sistema CDR-SCHICK de radiologia digital, em 9 pacientes com idades entre 27 e 72 anos sendo 4 mulheres e 5 homens que necesitavam de pelo menos 1 implante na maxila abaixo do seio maxilar. Histogramas capazes de quantificar numericamente, e a colorização por diferença de densidade puderam demonstrar a eficiência da radiologia digital nas avaliações do tecido ósseo ao redor dos implantes. Dos 9 pacientes incluídos neste estudo somente em um deles a colorização por densidade não identificou a presença de tecido ósseo na região, porém a análise do histograma sugeriu que sim havia presença de tecido com densidade semelhante ao do osso. Em um segundo paciente pôde-se observar através da colorização o tecido ósseo, mas o histograma apresentou como um decréscimo de densidade na referida região. A análise estatística foi significante entre o momento inicial (controle) e de reabertura (densidade 2) dos implantes com t = 4,96 e p = 0,0001. Onde t de  = 2,101.
Conclusões: 1 - os histogramas parecem ser um método confiável para a detecção da presença de osso nos ápices dos implantes. 2 - O método de colorização por diferença de densidade produz um efeito visual que facilita a análise das estruturas pelo olho humano.
Pb365
Índice de sucesso de implantes osseointegrados realizados em cursos de especialização – cinco anos de acompanhamento
SAKAKURA, C. E., MORAIS, J. A. N. D.*, LUIZE, D. S., REZENDE, M. L. R.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: cesakakura@hotmail.com
Objetivou-se avaliar as taxas de sucesso e fracasso dos implantes instalados nos cursos de Especialização em Implantodontia da PROFIS e APCD, na cidade de Bauru - SP no período de 1995-2001, de acordo com as condições sistêmicas dos pacientes, marcas comerciais, dimensões dos implantes e tipos de próteses. Os dados foram obtidos e analisados de 157 prontuários de pacientes com tratamento finalizado. Cinqüenta e cinco pacientes do gênero masculino receberam 208 implantes osseointegrados (IO) e 102 pacientes do gênero feminino, receberam 356 IO. Desses pacientes, 25,8% eram fumantes. Neste levantamento 56,9% do IO foram instalados na mandíbula e 43,1% na maxila, principalmente em rebordos alveolares que não receberam nenhum tipo de cirurgia óssea de reconstrução (83,9%). Em relação aos IO, houve predomínio dos fabricados pela AS Technology (64,0%), seguido dos fabricados pela Conexão Sistema de Prótese S.A. (26,6%). Os comprimentos mais empregados foram 13 e 15 mm correspondendo a 32% e 21,2%, respectivamente e, os diâmetros mais empregados foram 3,75 e 4,0 mm correspondendo a 65,7% e 25,5%, respectivamente. Em relação ao tipo de prótese, 34,3% dos casos eram próteses parciais fixas, 22,1% próteses unitárias, 31,2% protocolo, 6,2% sobredentaduras e 6,2% receberam carga imediata. Oito implantes apresentaram perda de osseointegração (1,4%) sendo 6 em pacientes fumantes.
A taxa de sucesso dos implantes foi de 98,6% num período de acompanhamento de 5 anos.
Pb366
Qualidade da superfície de implantes texturizados
UNIKOWSKI, I. L.*, COUTO, Á. H. C., LÖF, A. S., CANABARRO, S. A., SHINKAI, R. S. A.
Pós-Graduação - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: iedalune@aol.com
Este trabalho teve por objetivo avaliar a contaminação e o acabamento superficial de diferentes marcas de implantes de titânio puro com superfície texturizada. Foram utilizados 12 implantes texturizados de 4 diferentes marcas comerciais (Neodent, PR, Brasil; Conexão, SP, Brasil; 3i, EUA; Ankylos, Alemanha). Todos os implantes foram observados em MEV imediatamente após serem removidos da embalagem estéril. Os elementos contaminantes encontrados foram analisados por espectroscopia por dispersão de energia (EDS). Quanto à texturização, todas as marcas apresentaram padrões similares, com exceção da marca Ankylos. Quanto ao acabamento superficial, observou-se que as marcas Conexão e Neodent possuíram descamamento, fraturas e outras irregularidades de fabricação nas roscas. As marcas Ankylos e 3i possuíam desenho de roscas semelhantes, sendo o Ankylos melhor acabado que o 3i. Quanto à contaminação, os implantes Neodent e Conexão possuíam número maior de contaminantes que as outras marcas, sendo a qualidade da Conexão superior à Neodent. Os contaminantes mais freqüentes foram Al, Si e C. As marcas 3i e Ankylos possuíam poucos pontos de contaminação, sendo o 3i superior ao Ankylos. 
Os implantes das marcas Ankylos e 3i possuem qualidade de acabamento de superfície e pureza de estrutura superiores às marcas Conexão e Neodent. Todos os implantes estudados apresentam adequada texturização superficial.
Pb367
Efeito da irradiação com laser de CO2 sobre a superfície de implantes falidos
MELO, L.*, THEODORO, L. H., HAYPEK, P., ZENÓBIO, E. G., GARCIA, V. G., MARCANTONIO JUNIOR, E., SHIBLI, J. A.
Mestrado Acadêmico - UNIVERSIDADE DE GUARULHOS. E-mail: leandrodemelo@ig.com.br
Este estudo avaliou a topografia e composição das superfícies de implantes falidos após a irradiação com laser de CO2. 10 implantes de titânio comercialmente puros (Ticp) foram removidos de 9 pacientes (média de idade 48,33  5,81 anos) após falha no processo de osseointegração (perda precoce) ou devido a periimplantite/sobrecarga oclusal (perda tardia). Um lado do implante foi irradiado com laser CO2 (lado teste) 1,2 W, de maneira contínua, durante 40 s, totalizando 40 J. Os implantes foram irradiados no sentido cérvico-apical (varredura) a uma distância de 3 cm, resultando em uma área focal de 0,031415 cm2 (38,20 W/cm2, 1.559 J/cm2). O outro lado do implante não foi irradiado e funcionou como lado controle. Um implante Ticp sem uso também foi irradiado e funcionou como controle negativo tanto para topografia quanto para detecção de contaminantes na superfície. Todos os implantes foram examinados utilizando microscopia eletrônica de varredura e espectrômetro de raios X de energia dispersiva (EDX) para avaliação da topografia e composição da camada de óxidos da superfície dos implantes respectivamente. Os lados controle e teste dos implantes falidos apresentavam diferentes graus de resíduos orgânicos. Elementos como carbono, oxigênio, sódio, cálcio, alumínio e sílica foram detectados, tanto no lado teste quanto no lado controle. O implante utilizado como controle negativo apresentou fortes traços de titânio, sódio e carbono.
Estes dados sugerem que a utilização do laser de CO2 não modificou a superfície do implante, embora sua eficácia na remoção de resíduos orgânicos tenha sido limitada.
Pb368
Estudo da aplicação de guias cirúrgicas, feitas a partir da técnica de prototipagem rápida, em Implantodontia
DI-GIACOMO, G. A. P.*, SENDYK, C. L., NAKAMAE, A. E., MEDEIROS, J. S., CESAR, P. F.
Implantodontia - UNIVERSIDADE SANTO AMARO. E-mail: ggiacomo@apcd.org.br
Este estudo pretende avaliar a utilização de guias cirúrgicas feitas pela técnica de prototipagem rápida (PR) para colocação de implantes. A avaliação foi feita através da sobreposição das imagens dos implantes no planejamento promovida pelo software SimPlant e as imagens dos implantes (pós-operatório) geradas a partir da TC. Com base no enceramento diagnóstico foram realizadas guias radiopacas para demarcação dos elementos ausentes no exame de TC. Os dados destes exames foram armazenados em CDs e enviados para Materialise (Bélgica). Esta empresa converteu os arquivos que estavam na linguagem do tomógrafo (DICOM) para a linguagem do software SimPlant e foram realizados os planejamentos cirúrgicos virtuais. Recebemos as guias cirúrgicas feitas através da técnica de prototipagem rápida. Após a abertura dos retalhos cirúrgicos foram estabilizadas através de suas extensões nas coroas dos dentes remanescentes ou no rebordo ósseo. Foram utilizadas 6 conjuntos de guias cirúrgicas com a colocação de 21 implantes (Osseotite - 3i). As imagens obtidas com TC pós-operatórias foram sobrepostas ao planejamento. Avaliou-se a distância da parte coronária do implante com a mesma região do implante virtual (planejamento) e o ângulo formado entre os dois longos eixos.
O sistema apresentou-se seguro e possibilita melhor sintonia entre as aspirações protéticas com a viabilidade cirúrgica.
Pb369
Adapação de estruturas implantossuportadas pré-fabricadas ou fundidas em titânio
BASTOS, P. L.*, ALVES, B. P., NÓBILO, M. A. A., MESQUITA, M. F., HENRIQUES, G. E. P.
Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: polibastos@yahoo.com.br
O assentamento passivo das próteses sobre implantes é uma condição fundamental para seu sucesso. O presente estudo avaliou a adaptação da interface componente protético (UCLA)/implante, através de três diferentes técnicas: soldagem a laser (grupo 1), fundição em monobloco (grupo 2) e fundição e soldagem a laser (grupo 3). Cada estrutura apresentava 3 componentes protéticos ligados por duas barras. Foram utilizados 60 componentes protéticos (UCLA), sendo 30 pré-fabricados em Ti c.p. e 30 em plástico calcinável. Também foram utilizadas 40 barras cilíndricas de 2 mm de diâmetro, sendo 20 pré-fabricadas em Ti c.p. e 20 calcináveis. Cada grupo tinha 10 corpos-de-prova. No grupo 1 foram utilizadas as estruturas pré-fabricadas, sendo as mesmas apenas soldadas a laser. No grupo 2 as estruturas calcináveis foram enceradas e fundidas em monobloco. O grupo 2 posteriormente foi seccionado e passou a ser chamado de grupo 3, sendo então soldado a laser. Todos os grupos foram mensurados em um microscópio com precisão de 0,0005 mm em relação à adaptação, antes e após os procedimentos para a obtenção das estruturas, através de cada técnica. Os resultados mostraram que o grupo 1 apresentou uma adaptação estatisticamente superior, inicial (0,000 m) e final (9,931 m), em relação aos grupos 2 (9,568 m e 101,722 m) e 3 (20,258 m e 31,440 m). O grupo 3 apresentou uma melhora significativa em relação ao grupo 2.
A técnica com melhor adaptação foi a que utilizou componentes pré-fabricados somente soldados a laser.
Pb370
Relação entre perda precoce de implante osseointegrado e polimorfismos no promotor do TGF-1
SANTOS, M. C. L. G.*, CAMPOS, M. I. G., SOUZA, A. P., TREVILATTO, P. C., SCAREL-CAMINAGA, R., BRITO JUNIOR, R. B., LINE, S. R. P.
Morfologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: cricafop@yahoo.com
Apesar do alto índice de sucesso dos implantes osseointegrados, estudos demonstram que falhas podem ocorrer. O fenômeno em cacho, no qual alguns pacientes sofrem múltiplas perdas, suporta a evidência que a característica individual tem um papel importante na falha de implantes, entretanto pouco se sabe sobre a influência genética na susceptibilidade a perda precoce de implantes osseintegrados. O TGF-1 é uma citocina multifuncional envolvida na deposição da matriz extracelular e na remodelação óssea. Polimorfismos na região promotora do gene do TGF-1, C-509T e G-800A, aumentam o nível de transcrição dessa citocina. O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre esses polimorfismos e a suscetibilidade à perda precoce de implantes osseointegrados. Foram selecionados 28 indivíduos com perda precoce de implante e 40 que obtiveram sucesso no tratamento (grupo controle). O DNA genômico de mucosa oral desses pacientes foi amplificado por PCR e analisado por RFLP. Os polimorfismos foram analisados separadamente (teste qui-quadrado e exato de Fisher) e em halótipos (programa Arlequin). As freqüências alélicas e genotípicas dos polimorfismos do gene TGF-1 não apresentaram diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. A distribuição dos halótipos também foi semelhante entre o grupo teste e controle.
Nós concluímos que os polimorfismos C-509T e G-800A no gene do TGF-1 parecem não estar associados em separado ou em combinação haplotípica com a suscetibilidade à perda precoce de implantes osseointegrados. (Apoio: FAPESP - 01/11920-6.)
Pb371
Uso do plasma rico em plaquetas (PRP) nos procedimentos de elevação de seio maxilar
MARTINS, M. C.*, ABI-RACHED, R. S. G., MARCANTONIO, E., SPOLIDORIO, L. C., MARCANTONIO JUNIOR, E.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: mcompagnoni@uol.com.br
O objetivo desse trabalho foi avaliar a neoformação óssea, após os procedimentos de elevação de seio maxilar, da associação do PRP ao enxerto de osso autógeno removido da região do mento, em dois diferentes períodos: GI: 6 meses, e GII: 8 meses. Foram selecionados 16 pacientes da Clínica de Implantodontia. Antes da cirurgia o sangue foi coletado e armazenado em condições adequadas, até o momento do preparo do PRP. Após a obtenção do enxerto e do preparo da cavidade subantral, o sangue foi centrifugado e realizou-se a separação do PRP, o qual foi associado ao enxerto autógeno, formando um gel que foi colocado preenchendo a cavidade subantral. Após o período estipulado, os pacientes retornaram para a colocação dos implantes, e nesse momento coletou-se uma biópsia da região. As biópsias seguiram os trâmites laboratoriais e em seguida realizou-se a análise histopatológica. Observou-se no GI regeneração óssea ativa, a qual se caracteriza pela presença de osteoblastos globulares próximos a matriz osteóide, e linhas de aposição, interpostas por tecido conjuntivo de densidade colágena variável com retenção do material de enxertia. No GII observou-se áreas de osso compacto dispersas e interpostas dentro do osso medular, e áreas menores de material de enxertia envolto em tecido conjuntivo. Em ambos grupos não foi observada a presença de atividade inflamatória.
Com as limitações do estudo pode-se concluir que a associação do PRP ao osso autógeno, acelerou a regeneração da cavidade do seio maxilar.
Pb372
Fotossensibilização associada à regeneração óssea guiada (ROG) no tratamento das periimplantites
SHIBLI, J. A.*, MARTINS, M. C., LEMO, W. S., RIBEIRO, F. S., NOCITI JÚNIOR, F. H., MARCANTONIO JUNIOR, E.
Pós-Graduação, Mestrado Acadêmico - UNIVERSIDADE DE GUARULHOS. E-mail: jshibli@ung.br
Este estudo avaliou clínica e histologicamente o efeito da fotossensibilização no tratamento das periimplantites. 40 implantes de diferentes superfícies (10 Ticp, 10 TPS, 10 óxidos de alumínio e 10 tratadas por ácidos) foram inseridos em 5 cães, 3 meses após exodontia de todos os pré-molares e molares inferiores. Após indução dos defeitos por meio de ligaduras por um período de 2 meses, os implantes foram tratados utilizando o desenho de boca dividida: um lado recebeu fotossensibilização (teste) e o outro não (controle). O lado teste foi tratado com azul de toluidina O (100 g/ml) e irradiado com laser diodo GaAlAs (685 nm; 50 mW) durante 80 s totalizando 4 J. Em seguida, ambos os grupos foram submetidos à ROG, utilizando membranas de e-PTFE, sendo removidas após 4 meses para mensuração do preenchimento ósseo. 5 meses após tratamento, biópsias foram obtidas e processadas (cortes não descalcificados.) Os implantes do grupo teste apresentaram menor freqüência de exposição da membrana (p < 0,0001) e maior preenchimento ósseo (p < 0,038), sem no entanto haver diferença entre as superfícies. Histologicamente, o preenchimento ósseo foi maior no grupo teste (p < 0,0132), com percentual variando entre 46,67%  32,0 para superfície ácida e 58,38%  23,67 para a TPS. O maior percentual de re-osseointegração foi obtido para a superfície Ticp (45,14%  28,00) e a menor para TPS (33,60%  12,20), embora os implantes do grupo controle exibissem percentuais menores (p < 0,0097).
A fotossensibilização associada a ROG pode ser utilizada no tratamento das peri-implantitites. (Apoio: FAPESP - 00/02433-1, FUNDUNESP.)
Pb373
Plasma rico em plaquetas na indução da regeneração óssea – avaliação histológica em alvéolos dentais humanos
CÔSSO, M. G.*, ZENÓBIO, E. G., ALVES, J. B., NEVES, M. S. A.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: mmcosso@uai.com.br
Este estudo teve por objetivo avaliar, por meio de análise histológica, o grau de formação óssea após a utilização do PRP em alvéolos dentais humanos. Foram selecionados cinco pacientes com indicação para exodontia dos pré-molares e molares bilateral na maxila, totalizando 24 alvéolos divididos aleatoriamente em grupo teste e controle. Após a realização das exodontias, os alvéolos testes foram preenchidos com gel de plaquetas obtidos imediatamente por meio da mistura do plasma rico em plaquetas, cloreto de cálcio e trombina autógena e os alvéolos controle com sangue próprio. Decorridos 50 dias de reparo pós-cirúrgico, os pacientes foram submetidos a biópsias, trefinadas dos alvéolos, 12 - teste e 12 - controle, durante a instalação de implantes. Essas amostras foram preparadas para avaliação em microscópio óptico e coradas por hematoxilina-eosina. Na avaliação histológica observou-se, tanto do lado experimental quanto do lado controle, a presença de tecido conjuntivo frouxo com fibras colágenas finas e desorganizadas na região mais superficial e mediana do alvéolo; a presença de osso neoformado na periferia do alvéolo com grande número de células aprisionadas na matriz e osteoblastos. A região mais apical dos alvéolos apresentava osso neoformado ao redor de trabéculas preexistentes com áreas de condensação de matriz orgânica.
Concluiu-se, com os resultados desta metodologia que não houve diferença significativa entre os aspectos histológicos encontrados nos alvéolos testados com PRP em relação aos alvéolos controle no período avaliado.
Pb374
A solda a laser nas próteses sobre implante
BIANCHINI, M. A.*, SOUZA, D. C., MAGINI, R. S., FREITAS, S. F. T., FERREIRA, C. F.
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. E-mail: bian07@yahoo.com.br
Parece ser de consenso que próteses sobre implantes devem ser separadas e soldadas. A soldagem a laser é um método eficiente para melhorar a adaptação de próteses sobre implantes pois distribui uniformemente as forças e minimiza o trauma aos retentores. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o grau de adaptação de uma prótese fixa de três elementos, aparafusada sobre dois implantes, quando sua estrutura é soldada a laser. O estudo baseou-se nos dados de seis corpos-de-prova confeccionados em liga metálica de prata-paládio para metalo-cerâmica extraduro (Pors-On tipo IV, Degussa Dental - São Paulo, Brasil) a partir de um modelo de resina acrílica que continha os implantes. Cada corpo-de-prova reproduziu uma prótese fixa na sua parte metálica que foi soldada a laser. Estes foram levados ao modelo de resina acrílica onde realizou-se o aparafusamento das próteses com um torque de 20 Ncm. As leituras dos desajustes foram realizadas em um microscópio de ferramentaria - Nikon, modelo Measurescope. Os resultados foram submetidos a tratamento estatístico (ANOVA) e confirmaram que o seccionamento das peças e a soldagem a laser melhoram a adaptação das próteses sobre implante (p < 0,001).
Comparando os resultados desta pesquisa com o que está descrito na literatura, observamos que para próteses não muito extensas, a soldagem a laser se assemelha a soldagem convencional. Isto sugere que a grande vantagem do uso da solda a laser está nos trabalhos onde temos múltiplos implantes suportando uma prótese fixa.
Pb375
Estudo comparativo da influência da nicotina e da inalação da fumaça de cigarro sobre a osseointegração
CÉSAR NETO, J. B.*, CARVALHO, M. D., BENATTI, B. B., SALLUM, E. A., CASATI, M. Z., TOLEDO, S., NOCITI JUNIOR, F. H.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jbcesar@yahoo.com
O objetivo deste estudo é avaliar, comparativamente, a influência da nicotina e da inalação da fumaça de cigarro sobre o reparo ósseo ao redor de implantes de titânio. Quarenta e cinco ratos Wistar foram utilizados. Após a anestesia, as superfícies das tíbias foram expostas e um implante rosqueável de titânio foi colocado bilateralmente. Os animais foram aleatoriamente designados a um dos seguintes tratamentos: Grupo 1 - controle (n = 19), Grupo 2 - inalação intermitente de fumaça de cigarro (n = 15) e Grupo 3 - administração subcutânea de nicotina (3 mg/kg) duas vezes ao dia (n = 11). Após 60 dias, os animais foram sacrificados. O contato direto osso-implante (CD) e a área óssea (AO) dentro dos limites das roscas dos implantes foram medidas na região cortical (A) e medular (B). Na região A, a inalação da fumaça de cigarro promoveu menores CD e AO (Kruskal-Wallis - p < 0,05). Por outro lado, a administração de nicotina não influenciou nenhum dos parâmetros (p > 0,05). Na região B, a inalação de fumaça de cigarro resultou em uma diminuição da porcentagem de CD quando comparado ao grupo controle (p < 0,05). Além disso, a AO foi significantemente menor nos grupos 2 e 3 quando comparado ao controle (p > 0,05).
O impacto negativo do consumo de cigarros nos resultados de implantes pode estar relacionado a mais de uma molécula presente na fumaça de cigarro e a nicotina parece contribuir parcialmente, especialmente na região de osso medular.
Pb376
Avaliação in vivo de diferentes tratamentos de superfície em implantes dentários
ALMEIDA, J. M. V.*, SOARES, G. A., VIDIGAL JÚNIOR, G. M., SENA, L. Á.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: jorgeperio@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar in vivo diferentes tratamentos de superfície realizados em implantes dentários de titânio c.p., medindo 3,75 mm diâmetro por 7,0 mm de comprimento instalados em coelhas. Foram utilizados 36 implantes em coelhas, divididos em 4 grupos (n = 9). O grupo 1 usinados; grupo 2 tratados com HF 4% por 500 s seguido de tratamento com solução HF 4% + H2O2 por 100 s; grupo 3 recoberto com HA estequiométrica e grupo 4 similar ao grupo 2 + anodização com solução H3PO4 8% a 20 V por 10 min. As superfícies foram analisadas em MEV. Cada coelha recebeu 2 implantes em cada tíbia. Após 12 semanas, os animais foram sacrificados. O conjunto osso-implante foi embutido em resina tipo Spurr e em seguida realizado cortes longitudinais nos mesmos. Uma das secções longitudinais de cada implante foi fotografada em MEV e analisada com o software Global-lab, onde mediu-se o comprimento total da cortical óssea atravessada pelas roscas de cada implante. Foi considerada osseointegrada a superfície que apresentava um íntimo contato osso-implante ou sua imagem espelho com um espaço máximo de 10 m. Os resultados obtidos, foram analisados estatisticamente pela análise de variância ANOVA. As médias foram: grupo 1: 72,20; grupo 2: 65,12; grupo 3: 70,46 e grupo 4: 72,92. 
Todos os grupos foram estatisticamente similares nas médias de contato osso-implante, não havendo significância estatística entre os diferentes tratamentos de superfície. (Os autores agradecem às agências financiadoras CAPES; CNPq e FAPERJ e a DENTOFLEX pela doação dos implantes sem tratamento.)
Pb377
Avaliação da saliva e da placa supragengival como reservatórios de H. pylori
GEBARA, E. C. E.*, FARIA, C. M., CHEHTER, L., MAYER, M. P. A., LIMA, L. A. P. A.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: gebar@uol.com.br
Helicobacter pylori é um importante patógeno gastrointestinal associado à gastrite, úlceras gástricas e duodenais e ao aumento do risco do carcinoma gástrico. O tratamento da infecção pode ser seguido de reinfecção do estômago. A cavidade bucal tem sido apontada como região de grande potencialidade para a reinfecção. O presente estudo teve por objetivo avaliar a presença de H. pylori na saliva e na placa supragengival de pacientes positivos para essa bactéria no estômago. Foram selecionados 20 pacientes com alterações do trato digestivo superior, que após endoscopia e biópsia foram urease-positivos. Os pacientes passaram por exame clínico periodontal. Foram subdivididos em 2 grupos: grupo com gengivite (9 pacientes) e grupo com periodontite crônica (11 pacientes). Nenhum paciente avaliado apresentou saúde gengival. Foram coletadas amostras de saliva e de placa supragengival de cada paciente e acondicionadas em 0,5 ml de tampão TE. Foi extraído DNA das amostras pelo método de fervura e o DNA resultante foi avaliado quanto à presença da bactéria através de PCR utilizando-se os “primers” JW22/23 (5’-CGTTAGCTGCATTACTGGAGA-3’/5’-GAGCGCGTAGGCGGGATAGTC-3’). Foram utilizados como controle da reação o DNA da cepa ATCC 43629 de H. pylori (controle positivo) e água (controle negativo). Dos 20 pacientes avaliados apenas 1 (5%) pertencente ao grupo gengivite, apresentou a bactéria na placa supragengival. Nenhum paciente apresentou a bactéria na saliva.
Concluímos que a saliva e a placa supragengival não constituem reservatórios naturais para Helicobacter pylori.
Pb378
Acesso cirúrgico periodontal prévio ao tracionamento dental para o restabelecimento do espaço biológico – estudo clínico
ZENÓBIO, E. G.*, MOREIRA, R. C., CIRELLI, J. A., SHIBLI, J. A.
Mestrado em Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: gzenobio@uai.com.br
Este estudo avaliou o efeito prévio da cirurgia periodontal no tracionamento dental, indicado no restabelecimento da invasão do espaço biológico. Foram selecionados 11 pacientes, com 13 incisivos (centrais e laterais), divididos em dois grupos: G1, com 7 dentes submetidos à cirurgia periodontal e G2 com 6 dentes sem acesso cirúrgico prévio; sendo os dois grupos submetidos à mesma técnica ortodôntica. Os parâmetros de profundidade de sondagem, faixa de mucosa ceratinizada e avaliação radiográfica do nível de invasão foram registrados no diagnóstico (T0), ao final do tracionamento (T1) e após o período de contenção (T2). A comparação do tempo de tracionamento, faixa de mucosa ceratinizada, necessidade de complementação cirúrgica, precisão da medida tracionada e profundidade de sondagem foram tratados pelo teste estatístico Kruskal-Wallis entre os grupos e Friedman entre os períodos do experimento por grupo. Os resultados demonstraram que a duração do tratamento foi menor em G1 sem diferença significativa; a profundidade de sondagem diminuiu significativamente, porém sem diferença estatística entre os dois grupos; a faixa de mucosa ceratinizada aumentou com significância estatística em G2. Uma cirurgia, posterior à estabilização, foi necessária em G2, para correção do nível ósseo e gengival de todos os dentes, não sendo necessária em nenhum elemento de G1.
A partir desses resultados concluiu-se que o Grupo 1 apresentou precisão na medida a ser tracionada, tendência a um menor tempo de tratamento e melhor previsibilidade no alcance dos objetivos do tracionamento.
Pb379
Níveis de Ig anti-Actinobacillus actinomycetemcomitans sorotipo B em fluidos de pacientes com periodontite crônica
VILAS-BOAS, M. O.*, BRANDÃO, M., TUNES, U., ITANO, E., MEYER, R., PEIXOTO, I. T. A., BARRETO, E., FREIRE, S. M.
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS. E-mail: olimpiavb@uol.com.br
Com o propósito de verificar se o ELISA clássico padronizado detecta diferença da resposta imune humoral localizada e sistêmica contra Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa) sorotipo B, foram analisados fluido gengival (FG), saliva total (Sal) e soro (S) de pacientes com saúde periodontal (SP) e pacientes com periodontite crônica (PC). Foram selecionados 20 pacientes com SP e 20 pacientes com PC, atendidos no ambulatório de periodontia da ABO-BA. Foram excluídos da amostra pacientes portadores de doenças sistêmicas, com uso de antibiótico e antiinflamatórios, gestantes e fumantes. O FG intra-sulcular foi coletado com papel de filtro tipo “periopaper”. O ELISA clássico foi padronizado com antígeno semipurificado de leucotoxina de Aa sorotipo B (FDC Y4 - EUA). Os resultados obtidos demonstraram “cut-off” para IgA anti-Aa em saliva de 0,53, apresentando uma sensibilidade de 85% e especificidade de 90%, valor preditivo positivo de 89%, valor preditivo negativo de 85% e eficiência de 87%. O “cut-off” para IgG anti-Aa em fluido gengival foi de 0,095, com sensibilidade de 85% e especificidade 90%, valor preditivo positivo de 89%, valor preditivo negativo de 90% e eficiência de 87%. Dos fluidos analisados,somente os níveis de IgA anti-Aa em saliva e de IgG anti-Aa em FG de pacientes com PC foram maiores que os de pacientes sadios (p < 0,05).
As diferenças dos níveis de Ig anti-Aa em pacientes sadios e doentes podem ser detectadas pelo ELISA específico para leucotoxina de sorotipo B.
Pb380
Doença periodontal e qualidade de vida: um estudo epidemiológico em portadores da síndrome de Down em Juiz de Fora - MG
LOUREIRO, A. C. A.*, COSTA, F. O.
Periodontia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: anacris@powerline.com.br
Este trabalho objetivou atualizar o perfil epidemiológico da doença periodontal em portadores da síndrome de Down (PSD) e investigar uma possível repercussão bidirecional com a qualidade de vida, uma vez que as características sociais que os cercam sofreram intensas modificações. A amostra foi de 41 PSD, idade entre 6-19 anos, integrantes do Projeto Down 2000 em Juiz de Fora/MG. Utilizou-se sondagem periodontal para determinar profundidade à sondagem, sangramento à sondagem e perda de inserção clínica. Registrou-se índice de placa (IP), escolaridade materna e renda familiar. Entrevista com as mães avaliou hábitos cotidianos dos PSD e possíveis impactos da doença periodontal em suas vidas diárias. Dos examinados, 70,8% apresentaram higiene bucal deficiente, 80,5% possuíam sangramento gengival em mais de 5 faces, com média 9,92 (s = 8,18) na faixa de 6-12 anos e 38,86 (s = 29,45) na de 13-19 anos. Profundidade à sondagem superior a 5 mm em mais de 4 sítios foi encontrada em 14,5% da amostra. Apenas 1 paciente apresentou perda de inserção maior que 5 mm em mais de 4 sítios. Dos PSD com mais de 30 faces sangrantes, 83,3% possuíam mães com ensino primário incompleto, 50% tinham comportamento negativo frente à escovação e nenhum usava fio dental. Das mães entrevistadas, 95% relataram desconhecer a maior ocorrência de doença periodontal em PSD e 75,6% não acreditavam que esta pudesse afetar o bem-estar dos filhos.
A correlação entre exames e questionários sugeriu que a doença periodontal não foi capaz de causar impactos significativos na qualidade de vida do grupo examinado. 
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Avaliação qualitativa microscópica do tempo de fixação e meio de descalcificação do periodonto em maxila de ratos
FERNANDES, M. I.*, GAIO, E. J., ROSING, C. K., OPPERMANN, R. V., RADOS, P. V.
Odontologia Conservadora - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: leleissa@terra.com.br
A pesquisa em Periodontia vale-se de estudos em ratos e a qualidade das lâminas histológicas é essencial. A proposição deste estudo foi avaliar as características histológicas dos tecidos periodontais em maxila de ratos Wistar fixados em diferentes tempos e descalcificados por ácido nítrico (AN) ou ácido fórmico (AF). Foram utilizados 15 ratos com 60 dias de vida, sacrificados por deslocamento cervical. As maxilas foram removidas e fixadas em formalina tamponada a 10% por 24, 48 e 72 horas, foram seccionadas na linha média e cada parte submetida a descalcificação em AN por 7 dias ou AF (solução de Ana Morse) por 14 dias. As lâminas foram examinadas por observador treinado e cego em relação ao tempo de fixação e tipo de descalcificação. O tempo de fixação de 48 h com a solução de AF foi o que mostrou características mais nítidas na junção epitélio/conjuntivo e nas estruturas do periodonto de proteção e inserção. Na medida da distância entre a junção amelo-cementária e crista óssea as médias variaram de 176,59 m ( 60,45) a 210,94 m ( 39,33) em vestibular e de 199,69 m ( 38,33) a 298,55 m ( 70,81) em palatino, não tendo sido observadas diferenças estatisticamente significantes (ANOVA,  = 0,05). Dentro do mesmo período de fixação para descalcificação com AN e AF não se observaram diferenças significativas nas medidas.
Conclui-se que para análise histológica qualitativa a fixação deve ser preferencialmente em 48 horas e a desmineralização por AF. Para análise histométrica os tempos de fixação e a solução descalcificadora utilizada não alteraram os resultados.
Pb382
Estudo histológico e histométrico dos efeitos da ação tópica da solução de tetraciclina na alveolite em ratos
BOSCO, J. M. D.*, JARDIM JÚNIOR, E. G., BOSCO, A. F., OKAMOTO, T., ARANEGA, A.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: joseanebosco@hotmail.com
O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do uso da solução de tetraciclina (100 mg/ml) sobre o processo de reparo de alvéolos dentais sob condições favoráveis ao desenvolvimento de alveolite. Sessenta ratos (Rattus norvegicus albinus - variedade Wistar), foram divididos, igualmente, em 3 grupos experimentais, os quais sofreram exodontia do incisivo superior direito e, através do uso de adrenalina e solução salina pré-reduzida, criou-se condições favoráveis para o desenvolvimento de alveolite. No grupo I, esses procedimentos não foram acompanhados de quaisquer outros, enquanto no grupo II, o alvéolo foi irrigado com soro fisiológico e o grupo III recebeu solução de tetraciclina (100 mg/ml). A análise foi realizada qualitativamente, retratando-se a ocorrência dos fenômenos de reparação nos terços cervical, médio e apical e, quantitativamente, através do software Imagelab. A análise histológica, mostrou que a tetraciclina promoveu uma melhor qualidade no reparo do tecido ósseo e um recobrimento epitelial mais acelerado da ferida e, através da análise histométrica, evidenciou-se uma maior quantidade de tecido ósseo neoformado, embora não estatisticamente significante.
Pôde-se concluir que o uso tópico da solução de tetraciclina (100 mg/ml) possibilitou um melhor e mais acelerado processo de reparo alveolar diante de condições ambientais desfavoráveis. (Apoio: FAPESP.)
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Efeito do controle de placa supragengival nos parâmetros clínicos periodontais em pacientes com periodontite agressiva
CASTRO, G. D.*, RÖSING, C. K., OPPERMANN, R. V., HAAS, A. N., SILVA, I. V., WINTER, R.
Odontologia Conservadora - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: gdcastro2@aol.com
O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do controle de placa supragengival nos parâmetros clínicos periodontais, em 19 indivíduos com periodontite agressiva (PA). Foram avaliados os seguintes parâmetros: índices de placa visível (IPV), índice de sangramento gengival (ISG), cálculo supragengival (CS), recessão gengival (RG), profundidade de sondagem (PS), perda de inserção (PI) e sangramento à sondagem periodontal (SS), registrados por um único examinador calibrado. Após o exame inicial foi realizado remoção de cálculo supra e instrução de higiene bucal; sete dias após foi realizado deplacagem profissional e nova instrução de higiene. No dia 14 foi realizado exame final. IPV, ISG, CS e SS foram comparados pelo teste de sinais ranqueados de Wilcoxon. RG, PS e PI foram comparados pelo teste t pareado ( = 5%). Observaram-se reduções significativas no IPV, ISG e CS (64,15 = 27,58% para 25,59 = 23,33%; 14,28 = 9,45% para 9,50 = 9,56%; 31,41 = 21,97% para 16,75 = 16,83%, respectivamente). Não houve alterações significativas no SS, RG, PS e PI quando considerados todos os sítios. Nas bolsas de 1-3 mm houve aumentos significativos nas médias de PS (2,27/0,27 mm para 2,36/0,36 mm) e de PI (0,96/0,68 mm para 1,20/0,75 mm). Nas bolsas inicialmente maiores que 6 mm observou-se redução significativa nas médias de PS (6,79/0,55 mm para 6,33/0,94 mm) e de PI (5,47/1,58 mm para 5,03/1,65 mm).
Pode-se concluir que o controle de placa supragengival, em indivíduos com PA, foi eficaz em reduzir níveis de placa visível e inflamação gengival, além de levar a reduções na PS e PI em bolsas profundas.
Pb384
Avaliação do efeito de uma técnica e diferentes pedras de afiar sobre a raiz instrumentada com curetas de Gracey
BATISTA, R. W. C., ACEVEDO, R. A. A., SOUSA, C. P.*, SAMPAIO, J. E. C.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: clicianeport@hotmail.com
O objetivo deste trabalho foi avaliar em dentes extraídos, por meio do microscópio eletrônico de varredura (MEV), o efeito da raspagem radicular com curetas de Gracey 5-6 novas, sem corte e reafiadas com 3 tipos de pedras (carborundum, óxido de alumínio e Arkansas), e 2 seqüências de afiação (face apical + face coronal, face coronal + face apical). A face apical da cureta foi reafiada estabelecendo-se um ângulo de 100-110º entre a face coronal e a superfície da pedra; a face coronal foi reafiada com o extremo goivo das pedras. As raízes foram instrumentadas com 30 golpes de raspagem vertical através do aparelho padronizador da raspagem (força 600 g, ângulo de trabalho de 45-90º). Posteriormente, por meio do rugosímetro, foi obtida a rugosidade média (Ra) da superfície radicular. As raízes foram avaliadas no MEV, onde foram realizadas fotomicrografias (250 X) e analisadas por 3 examinadores calibrados conforme o índice da superfície radicular para verificar o efeito da instrumentação. Os resultados obtidos através dos testes de Kruskal-Wallis, z normal reduzido, variância e D2 de Duncan, revelaram que houve transferência das características do ângulo de corte para as raízes.
Concluímos que a seqüência de afiação face apical + face coronal, com o uso da pedra de óxido de alumínio, produziram as piores condições sobre a superfície radicular; já as curetas novas, sem corte e reafiadas com pedra de Arkansas, e a seqüência de afiação face coronal + face apical, produziram os melhores resultados. (Estudo financiado pela CAPES - bolsa de mestrado.)
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A doença periodontal na comunidade negra dos Arturos, Contagem - MG
SEGUNDO, T. K.*, FERREIRA, E. F., COSTA, J. E.
Morfologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: takeshi@uai.com.br
Trata-se de um estudo seccional transversal em uma comunidade da raça negra. A amostra foi constituída por 104 indivíduos acima de 13 anos de idade, sendo 63 mulheres e 41 homens. Foram examinados todos os dentes presentes, com exceção dos terceiros molares. Cada dente foi sondado em seis sítios para registrar a profundidade de sondagem e a perda de inserção e em quatro sítios para registro de sangramento após sondagem e presença de cálculo. Observou-se que do total da amostra, o sangramento à sondagem foi detectado em 90,4%, a profundidade de sondagem maior ou igual a 4 mm foi observada em 43,3%, a perda de inserção maior ou igual a 4 mm foi verificada em 63,5% e em 75% da amostra observou-se a presença de cálculo. Com relação a faixa etária, de 46 a 60 anos, observou-se a maior média de P.I. 8,3 ( 4,27) mm e também P.S. 4,6 ( 3,5) mm. A prevalência da doença na comunidade está dentro dos padrões conhecidos no Brasil e no mundo, 9,6% em sua forma grave, não havendo um diferencial na prevalência por ser exclusivamente um povo negro. Faixa etária, escolaridade e uso de tabaco foram indicadores de risco relacionados estatisticamente com a doença.
A comunidade em estudo apresentou uma prevalência da doença periodontal dentro dos padrões conhecidos no Brasil e no mundo.
Pb386
Ocorrência de Peptostreptococcus micros em pacientes com periodontite na população brasileira
RODRIGUES, A. S.*, KANTORSKI, K. Z., ZIMMERMAN, G. S., PANNUTI, C. M.
Estomatologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: arianasr@uol.com.br
Na cavidade oral P. micros está associado a diversas infecções polimicrobianas, falhas com implantes e à patogenia da doença periodontal, mas seu papel nestes quadros ainda não está esclarecido. Pouco se conhece sobre a ocorrência deste microorganismo na população brasileira. Assim, a proposição deste trabalho foi avaliar a ocorrência de P. micros na microbiota subgengival de pacientes brasileiros portadores de periodontite, relacionando-a com o gênero e a idade. Foram utilizados 1.131 resultados de culturas microbiológicas realizadas em um laboratório especializado em Microbiologia Oral. As amostras foram obtidas de sítios subgengivais de pacientes que apresentavam periodontite. Foi calculada a freqüência de presença de P. micros de acordo com a faixa etária e gênero. Para verificar se havia associação entre o gênero e a presença de P. micros e entre a faixa etária e a presença de P. micros foi realizado o teste de qui-quadrado. O nível de significância  foi de 5% em todos os testes estatísticos. A população estava dividida em 59,3% de homens e 40,7% de mulheres. P. micros estava presente em 35,8% da população estudada. A população feminina apresentou 36,4% de P. micros e os homens, 35%. Não houve associação estatisticamente significativa entre gênero e presença de P. micros (p = 0,63), nem entre faixa etária e presença de P. micros (p = 0,52).
Na população estudada, P. micros apresentou ocorrência de 35,8%, mas não houve relação entre sua presença com idade e gênero.
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Bactérias associadas com sangramento durante a sondagem
GROPPO, F. C.*, GOODSON, M., MAGER, D., HAFFAJEE, A., SOCRANSKY, S.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: fcgroppo@fop.unicamp.br
O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre microrganismos e o sangramento gengival. Dados clínicos e microbiológicos coletados de 70 pacientes adultos, não-fumantes (50% de homens, 30-58 anos) foram estudados. Medidas de sangramento (BOP), profundidade de bolsa (PD) e perda de inserção (AL) foram obtidas. Foram considerados dentes com periodonto saudável ou não (PD > 4 mm ou AL > 4 mm). Amostras de placa subgengival foram colhidas de todos os dentes e 40 espécies bacterianas foram determinadas por hibridização DNA-DNA. Comparações (teste de Kruskal-Wallis) entre os grupos foram feitas. Índices de sensibilidade, especificidade e correlação binária estabeleceram possíveis correlações entre bactérias e BOP. Os parâmetros clínicos mostraram diferenças estatisticamente significantes (p < 0,001) entre dentes com e sem doença periodontal. E. nodatum, T. socranskii, T. denticola, P. nigrescens, T. forsythensis e P. gingivalis mostraram maiores contagens (p < 0,001) na presença de BOP em ambos os grupos. P. gingivalis numa faixa de até 0,2  105 mostrou maiores índices de sensibilidade (> 0,7) e especificidade (> 0,7). Correlação binária positiva entre BOP e E. nodatum (0,7), P. gingivalis (0,6), T. socranskii (0,6), T. denticola (0,5), P. nigrescens (0,5), T. forsythensis (0,5) foram encontradas.
Poucos microrganismos mostraram associação com BOP. P. gingivalis e sua associação com T. denticola, P. nigrescens e T. forsythensis pode ser considerada como o mais provável agente etiológico.
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Correlação da fagocitose e metabolismo oxidativo de neutrófilos com a microbiota subgengival na periodontite agressiva
CARVALHO, R. P.*, COLOMBO, A. P. V., ELZAS, P. P. X., FERES FILHO, E. J.
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. E-mail: pinheiromirandacarvalho@yahoo.com.br
Este estudo correlacionou a função fagocítica e o metabolismo oxidativo de neutrófilos (PMN) com a microbiota subgengival de pacientes com periodontite agressiva. 11 indivíduos com saúde periodontal e 16 com periodontite agressiva foram selecionados. Amostras de sangue periférico foram coletadas e a extração de PMN realizada pelo gradiente de Ficoll. Para análise da fagocitose, os PMN foram incubados com S. aureus marcado com fluoresceína por 60 minutos. O metabolismo oxidativo foi avaliado através da incubação de PMN com diidroetídio e ativação com S. aureus. Os experimentos foram avaliados por citometria de fluxo. Amostras de biofilme de sítios subgengivais com e sem periodontite foram coletadas para a avaliação de 25 espécies orais pelo método do “checkerboard”. Associações entre a microbiota e função neutrofílica foram examinadas pelo teste de correlação de Spearman. Uma menor taxa de fagocitose foi observada nos pacientes com periodontite nos diferentes tempos avaliados. Esta diferença foi significante após 45 minutos de fagocitose (p < 0,05). Não houve diferença do metabolismo oxidativo entre os grupos. Pacientes doentes apresentaram prevalência e níveis significativamente maiores das espécies do complexo vermelho e Aa b do que indivíduos com saúde periodontal. Uma correlação inversa significante entre B. forsythus, P. gingivalis, T. denticola e Fusobacterium spp. e as funções neutrofílicas foi observada.
Indivíduos com periodontite agressiva apresentaram uma maior prevalência de patógenos periodontais específicos associada a uma menor função fagocitária em neutrófilos. (Apoio: CAPES, FAPERJ.)
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Efeitos da nicotina, cotinina e cafeína sobre bactérias associadas à doença periodontal
MOTTA, R. H. L.*, GROPPO, F. C., GOODSON, M., MAGER, D., SOCRANSKY, S., HAFFAJEE, A., SOM, S.
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: rogeriomotta@yahoo.com
Foram avaliados os efeitos da nicotina, cotinina e cafeína sobre bactérias relacionadas à doença periodontal. Foram realizados testes, em triplicatas, de concentração inibitória mínima (CIM) com concentrações de 400, 200, 100, 50 e 25 g/ml de nicotina, cotinina e cafeína. Os microrganismos (MO) utilizados foram: Veillonella parvula ATCC 10790 (1), Fusobacterium nucleatum sp. nucleatum ATCC 25586 (2), Capnocytophaga gingivalis ATCC 33624 (3), Selenomonas noxia ATCC 43541 (4), Actinomyces naeslundii I ATCC 12104 (5), Actinobacillus actinomycetemcomitans ATCC 29523 (6), Bacteroides forsythus ATCC 43037 (7), Streptococcus salivarius ATCC 27945 (8) e Streptococcus mitis ATCC 49456 (9). Os testes foram feitos com meio específico de cultura (SAPI medium), incubados em anaerobiose a 37ºC, durante 48 horas. O crescimento bacteriano foi avaliado por leitura em espectrofotometria (600 nm). A nicotina e a cotinina estimularam o crescimento da V. parvula e do S. salivarius e a cafeína estimulou a S. noxia. Os valores de CIM para nicotina foram < 25 g/ml para os MOs 2, 3, 6 e 7; > 400 g/ml para o MO 4; 25 g/ml para os MOs 5 e 9. Para cotinina foi < 25 g/ml para MOs 2, 3, 4, 6, 7 e 9 e 100 g/ml para o MO 5. Para cafeína foi 50 g/ml para os MOs 1 e 2; < 25 g/ml para os MOs 3, 6 e 7; > 400 g/ml para os MOs 5 e 9 e 50 g/ml para o MO 8.
A nicotina, a cotinina e a cafeína têm potencial para estimular o crescimento de algumas bactérias, ao mesmo tempo em que podem inibir o crescimento de outras, de maneira dose-dependente. (Apoio financeiro: FAEP, CNPq.)
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Avaliações clínicas da utilização de pericárdio bovino e AlloDerm no tratamento de deiscências ósseas – estudo em cães
OLIVEIRA, C. A.*, MARCANTONIO, R. A. C., LEMO, V. S., SALIMON, F.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: crisbts@hotmail.com
O objetivo deste estudo foi avaliar clinicamente a utilização das matrizes de colágeno de pericárdio bovino em relação ao AlloDerm no tratamento de deiscências ósseas criadas cirurgicamente em cães. Foram utilizadas as superfícies vestibulares das raízes mesiais dos segundos, terceiros e quartos pré-molares inferiores direitos e esquerdos de 6 cães. Após a criação dos defeitos (4 mm no sentido mésio-distal e 5 mm no sentido ápico-oclusal), estes foram divididos em 3 grupos de acordo com os tratamentos: grupo I- controle; grupo II- AlloDerm e grupo III- pericárdio bovino. Durante 70 dias foi realizado o controle químico de placa com digluconato de clorexidina. Exames clínicos de profundidade de sondagem, nível gengival, índice de placa e gengival dicotomizados foram realizados no “baseline” e após 70 dias. A análise estatística (Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, com p < 0,005) não demonstrou diferenças estatisticamente significantes para os parâmetros de nível gengival; índice gengival e profundidade de sondagem entre os grupos I, II e III. O grupo II apresentou diferença estatisticamente significante para a profundidade de sondagem entre o “baseline” (1,4 mm) e 70 dias (1,0 mm), com p = 0,013. Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para o índice de placa no “baseline” e no final do estudo para todos os grupos.
Com base nos resultados observados neste estudo podemos concluir que o pericárdio bovino apresenta resultados clínicos semelhantes ao AlloDerm no tratamento de deiscências ósseas. (Apoio: CAPES.)
Pb391
Distribuição e padrão intrafamiliar da doença periodontal
CORRÊA, D. S.*, COSTA, F. O., ZENÓBIO, E. G., MARCOS, B., CUNHA, F. A., BARBOSA, F. I.
Odontologia - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. E-mail: danielascorrea@aol.com
O propósito deste trabalho foi avaliar a distribuição e padrão intrafamiliar da doença periodontal (DP). A partir de dez pacientes com DP, de ambos os sexos, faixa etária de 15-55 anos, foram formados dois grupos. Grupo 1 com 5 indivíduos com periodontite agressiva (PA) e grupo 2 com 5 indivíduos com periodontite crônica (PC). Os indivíduos destes grupos foram considerados representantes característicos da doença e chamados probandos. A partir destes, um total de 33 indivíduos, familiares com parentesco de 1 grau, foram submetidos a: exame clínico (realizado por um mesmo examinador, calibrado, para avaliar o índice de placa, sangramento a sondagem, profundidade de sondagem (PS) e perda de inserção em todos os dentes presentes) e um questionário sobre os fatores de risco comportamentais (tabagismo, estresse e hábitos higiene bucal). Foram avaliados um total de 43 indivíduos, 1.097 dentes e 4.388 sítios. Os resultados mostraram uma alta prevalência de DP nos familiares de probandos de ambos os grupos. No grupo 1 (familiares de probandos com PA) 61,1% dos indivíduos apresentaram DP, com uma média de 21,6% dos dentes com PS > 4 mm. No grupo 2 (familiares de probandos com PC) 46,7% dos indivíduos apresentaram DP, com uma média de 44,9% dos dentes com PS > 4 mm. Em relação aos fatores comportamentais não houve diferenças significativas entre os dois grupos.
Essa pesquisa ressalta a importância de abordagens preventivas e diagnósticas em familiares de indivíduos com doença periodontal, uma vez que é conhecido o caráter intrafamiliar e genético das periodontites. (Projeto FIP - nº 2003/08-TLE.)
Pb392
Análise do polimorfismo genético de Prevotella intermedia isolada de indivíduos com doença periodontal avançada
AMORAS-ALVES, A. C. B.*, KLEIN, M. I., HOFLING, J. F., GONÇALVES, R. B.
Diagnóstico Oral - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: ac.amoras@ig.com.br
O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar o polimorfismo genético de isolados de Prevotella intermedia obtidos de voluntários com diagnóstico de doença periodontal crônica ( 52 anos de idade) e de voluntários com doença periodontal agressiva ( 37 anos de idade). Amostras de biofilme microbiano de bolsa periodontal e sulco gengival de indivíduos com doença periodontal foram coletadas com cone de papel absorvente, em seguida foram processadas em meio de cultura ágar-sangue suplementado e incubadas em condições de anaerobiose. Após período de incubação, foram isoladas colônias típicas de pigmentados negros, as quais foram submetidas à identificação bioquímica e confirmação pela técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR). O DNA obtido de isolados identificados como Prevotella intermedia foi submetido à técnica do AP-PCR, utilizando 2 “primers” arbitrários para análise do polimorfismo genético. Foram analisados 64 isolados obtidos de 10 voluntários (6 com doença periodontal crônica/4 com doença periodontal agressiva) positivos para a presença da espécie bacteriana estudada. Dentre os isolados, verificou-se de 1 a 4 genótipos distintos em bolsa periodontal, e 1 a 2 diferentes genótipos em sítios saudáveis.
Concluímos que indivíduos com doença periodontal avançada apresentaram poucos genótipos distintos; e o aumento da profundidade de sondagem foi acompanhado pelo aumento do número de genótipos. (Apoio: FAPESP - 01/06397-2.)
Pb393
Efeito da aplicação de tetraciclina e EDTA na adesão de elementos sangüíneos sobre a superfície radicular
GRISI, D. C.*, THEODORO, L. H., SAMPAIO, J. E. C., LEITE, A. A., PILATTI, G. L.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: dgrisi@terra.com.br
A estabilização do coágulo sanguíneo é essencial para a cicatrização periodontal. O objetivo deste estudo foi analisar, in vitro, o efeito do condicionamento da superfície radicular com tetraciclina hidroclorada e EDTA, na adesão de elementos sanguíneos, através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram utilizados 18 dentes humanos extraídos devido à doença periodontal. As superfícies radiculares foram raspadas e aplainadas através de curetas Gracey e, em seguida, foram obtidas duas amostras de cada dente. As 36 amostras foram divididas aleatoriamente em 3 grupos, com 12 amostras: I (controle) - irrigação com 10 ml de água destilada; II - condicionamento com solução de tetraciclina HCl a 50 mg/ml, durante 1 minuto; III - condicionamento com gel de EDTA a 24%, durante 3 minutos. As amostras tratadas foram, então, irrigadas com sangue e mantidas em câmara umidificadora, durante 20 minutos. Após lavagem em solução de tampão fosfatado, as amostras foram fixadas e preparadas para análise em MEV. As fotomicrografias obtidas foram analisadas por 3 examinadores calibrados, segundo um índice de adesão de fibrina e células sanguíneas. Os resultados estatísticos demonstraram que o grupo II apresentou maior adesão de elementos sanguíneos que o grupo III (p < 0,05 - teste de Dunn). Não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo I e os demais grupos (p > 0,05).
Concluiu-se que o condicionamento da superfície radicular com tetraciclina HCl ou EDTA não proporcionou efeito adicional na adesão de elementos sanguíneos quando comparado às superfícies não condicionadas.
Pb394
Avaliação da efetividade de pontas sônicas diamantadas na descontaminação radicular
MARTINS, Â. G.*, SALLUM, A. W., GURGEL, B. C. V., CORTES, A. Q., NOCITI JUNIOR, F. H., CASATI, M. Z., SALLUM, E. A.
Prótese e Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. E-mail: jamguimar@ig.com.br
O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade de pontas sônicas diamantadas (Sonicparo), na descontaminação de superfícies radiculares de dentes unirradiculares sob parâmetros clínicos (índice de placa, sangramento à sondagem, profundidade de sondagem, nível de inserção clínica relativo, e recessão gengival) e microbiológicos (cultura microbiana), comparado a instrumentação com curetas. Trata-se de um teste clínico controlado randomizado com um desenho em boca dividida, envolvendo 12 pacientes com moderada a avançada periodontite crônica apresentando profundidade de sondagem > 4,0 mm. Os pacientes foram submetidos a tratamento inicial com sessões de remoção de placa e cálculo supragengival e instruções de higiene bucal. Posteriormente, retalho cirúrgico foi realizado e a superfície dos dentes instrumentadas, sendo o lado teste com pontas sônicas e o controle com curetas. Os parâmetros clínicos e microbiológicos, foram avaliados no tempo inicial (0), e em 30, 90 e 180 dias após a cirurgia. Análise de variância e teste de Tukey foram realizados para todos os períodos (p < 0,05). Os resultados mostraram melhoria dos parâmetros clínicos e microbiológicos para ambos tratamentos. Não existiram diferenças estatisticamente significantes entre os tratamentos ao longo do tempo para todos os parâmetros avaliados. O tempo de instrumentação foi menor para as pontas sônicas. 
Dentro dos limites deste estudo, pode ser concluído que o uso das pontas sônicas pode ser uma boa alternativa para a descontaminação radicular.
Pb395
Reprodutibilidade geométrica de um método de tomadas radiográficas padronizadas
HAAS, A. N.*, CASTRO, G. D., MARTINS, D., FONTANELLA, V., RÖSING, C. K., OPPERMANN, R. V.
DOC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. E-mail: alex_haas@uol.com.br
O objetivo do presente estudo foi determinar a reprodutibilidade geométrica de um método de tomadas radiográficas padronizadas (PerioSmart). Foram selecionados 12 indivíduos com periodontite agressiva, participantes de um ensaio clínico comparando terapias periodontais. As tomadas foram repetidas devido à ocorrência de colimação, resultando em 17 pares. Foram utilizadas películas radiográficas Insight - Kodak, com 0,6 s de exposição e processamento automático, sendo digitalizadas com 400 dpi - 8 bits e analisadas no programa Adobe Photoshop. Distâncias horizontais foram medidas dos pontos mais distais e mesiais das superfícies proximais da coroa do dente, e verticais da junção amelo-cementária até o ponto mais coronal de uma das cúspides, ambas por um examinador calibrado. Foram analisados 44 pares de dentes, comparando as distâncias através do teste t pareado ( = 5%). Não foram observadas diferenças significativas nas distorções totais horizontal e vertical (0,11 mm, IC - 0,48-0,69; e 0,50 mm, IC - 0,03-1,03 mm, respectivamente). Quando analisados molares e pré-molares separadamente, não houve distorções significativas. Não houve diferenças significativas entre as distorções horizontal e vertical. No arco superior, foi observada uma distorção horizontal significativa (0,25 mm, IC - 0,01-0,50), porém a distorção vertical não foi significativa (0,30 mm, IC - 0,20-0,80). No arco inferior, não foram detectadas distorções significativas.
O método avaliado é reproduzível e gera uma distorção geométrica limitada, o que sugere possibilidade de uso em pesquisas clínicas.
Pb396
Atividade antibacteriana do laser de érbio:YAG sobre biofilme bacteriano – estudo in vitro
LOPES, A. M.*, JARDIM JÚNIOR, E. G., KINA, J. R.
Cirurgia e Clínica Integrada - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: marquezimlopes@bol.com.br
Biofilme é uma das formas de crescimento bacteriano, o qual fornece proteção às espécies presentes, frente aos competidores externos e fatores ambientais desfavoráveis. O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana do laser érbio:YAG sobre biofilme bacteriano formado por cepas Escherichia coli ATCC 8739, Escherichia coli ATCC 25922 e Staphylococcus aureus ATCC 6538 e 3 cepas de Fusobacterium nucleatum isoladas de pacientes com doença periodontal crônica. A partir da cultura, em anaerobiose, das cepas em tubos contendo caldo infuso de cérebro e coração, alíquotas de 2  107 céls/ml de cada tubo foram transferidas para cavidades de microplacas, completando seu volume com caldo de tripticaseína de soja acrescido de 1% de glicose e 1% de sacarose. Esse caldo foi trocado diariamente durante 7 dias até formar um espesso biofilme. O biofilme foi submetido à ação do laser érbio:YAG a 120 mJ, 10 Hz, em tempos de 5, 10, 15, 20, 30 e 60 s, mantendo distância constante de 2,5 cm da microplaca. A avaliação da contaminação residual foi realizada em ágar-sangue, em anaerobiose. Observou-se redução de 93,58% dos microrganismos após 20 s de irradiação e a eliminação total do conteúdo séptico, após 60 s. A análise estatística demonstrou que, quando comparados os tempos de irradiação entre si em relação ao controle (sem irradiação), houve diferença significante (p < 0,01) entre eles.
Concluiu-se que a atividade antibacteriana do laser érbio:YAG sobre os microrganismos em forma de biofilme pode ser eficaz, em função do tempo de irradiação e dos parâmetros físicos utilizados.
Pb397
Avaliação da tetraciclina na remoção da “smear layer” radicular – análise através de microscopia eletrônica de varredura
MATA, A. C.*, SAMPAIO, J. E. C.
Diagnóstico e Cirurgia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARARAQUARA. E-mail: carumata@terra.com.br
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro, a capacidade do cloridrato de tetraciclina em diferentes concentrações, tempos e modos de aplicação, na remoção da “smear layer” radicular formada após raspagem e aplainamento. Amostras foram obtidas das superfícies radiculares de dentes extraídos de humanos, sendo submetidos à instrumentação rotatória e raspagem e aplainamento radicular manual, previamente a aplicação do agente condicionante, para formação de “smear layer”. O cloridrato de tetraciclina foi aplicado por contato ou por fricção com bolinhas de algodão trocadas a cada 30 segundos, em diferentes concentrações: 50, 125, 250 e 500 mg/ml e em diferentes intervalos: 1, 2 e 3 minutos. O grupo controle consistiu de aplicação de soro fisiológico nos mesmos modos e tempos dos grupos testes. O teste estatístico aplicado foi o de Kruskal-Wallis e os testes adicionais foram realizados pela estatística z normal reduzida. Quando se verificou as variáveis conjugadas, as concentrações de 50 mg/ml sob fricção por 1 minuto e a concentração de 125 mg/ml sob fricção por 1 minuto foram as que apresentaram os melhores resultados. 
Concluímos então, segundo nossos resultados, que as melhores concentrações da tetraciclina para remoção da “smear layer” radicular é de 50 e 125 mg/ml, sob fricção, por 1 minuto.
Pb398
Crescimento gengival induzido por ciclosporina em indivíduos transplantados renais
AGUIAR, M. A.*, COSTA, F. O., COSTA, J. E.
Periodontia - UNIVERSIDADE DE ITAÚNA. E-mail: alexaga@uai.com.br
Este estudo epidemiológico avaliou o crescimento gengival de pacientes transplantados renais do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, submetidos à terapia com ciclosporina (CsA) como imunossupressor, ou CsA associada a bloqueadores dos canais de cálcio. A amostra constou de 93 indivíduos, 28 do sexo feminino e 65 do sexo masculino, na faixa etária de 11 a 58 anos. A determinação do crescimento gengival foi realizada através de exame visual, de acordo com os índices de Angelopoulos & Goaz (1972) e Pernu et al. (1992) modificados. Também foram analisadas as variáveis sexo, idade, dose e nível sérico de CsA ao exame, tempo do transplante e da terapia com CsA, uso concomitante com bloqueadores dos canais de cálcio e seu efeito na gravidade do crescimento gengival. Os resultados mostraram que a alteração se manifestou em 83,9% (n = 78) dos indivíduos, e somente o uso concomitante com bloqueadores dos canais de cálcio se relacionou positivamente com o quadro (p < 0,009). A alteração gengival ocorreu em 72,7% (n = 32) dos indivíduos medicados somente com CsA (n = 44), e, dos 49 indivíduos sob terapia combinada, 93,8% (n = 46) apresentaram o efeito. Os indivíduos examinados receberam orientações básicas sobre higiene bucal, e, quando necessário, encaminhamento para tratamento periodontal corretivo. 
Concluímos que o crescimento gengival representa um achado de alta prevalência nos indivíduos transplantados renais sob terapia imunossupressora com CsA, e a associação da CsA com bloqueadores dos canais de cálcio mostrou potenciar significativamente o efeito (OR = 5,7).
Pb399
Aspectos periodontais em pacientes com doença renal crônica do Hospital Universitário Pedro Ernesto
SILVEIRA, R. M.*, FISCHER, R. G., SUASSUNA, J.
Pós-Graduação e Pesquisa - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E-mail: rob_mattos@.ig.com.br
Os objetivos foram verificar a prevalência da periodontite e da periodontite severa em 40 pacientes (17 homens e 23 mulheres) acompanhados no ambulatório de pré-diálise (PD) e sob diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD) do setor de Nefrologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e verificar a associação entre periodontite e os níveis séricos de albumina, colesterol total, HDL, triglicerídeos e proteína C reativa (PCR) que contribuem para a morbidade e mortalidade da doença renal crônica. Foram realizados exame periodontal completo e exames laboratoriais para acessar os níveis séricos de albumina, colesterol total, HDL, triglicerídeos e PCR. Os resultados mostraram que 70% dos pacientes do grupo PD tinham periodontite, sendo que 35% com periodontite severa comparado a 25% dos pacientes do grupo CAPD com periodontite e 15% com periodontite severa. Verificou-se no grupo PD, uma associação significativa entre periodontite severa e níveis de HDL diminuídos (p < 0,05) e entre níveis elevados de PCR e níveis diminuídos de HDL (p < 0,05). No grupo CAPD foi observada uma tendência à associação entre presença de periodontite e níveis elevados de PCR (p < 0,06) e de triglicerídeos (p < 0,08), além de uma associação estatisticamente significativa entre periodontite severa e níveis elevados de PCR (p < 0,05).
Concluindo, ambos os grupos analisados apresentavam alta prevalência de periodontite, com uma parcela importante com periodontite severa e os níveis de PCR podem ser indicadores de fatores de risco que contribuem para a morbidade e mortalidade da DRC.
Pb400
Efeito da topografia de superfícies radiculares na adesão e proliferação de fibroblastos em cultura
CARNEIRO, S. R. S., TODESCAN, J. H., FEIST, I. S., MIYAGI, S. P., MARQUES, M. M.*
Semiologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO. E-mail: srsoares@usp.br
Este estudo verificou, in vitro, a adesão e a proliferação de fibroblastos de gengiva humana (linhagem FMM1) sobre raízes com diferentes topografias produzidas por instrumento manual (cureta Gracey 3/4) e/ou rotatório (broca carbide 700). Utilizamos 27 dentes unirradiculares, recém-extraídos em decorrência da doença periodontal. A amostra foi dividida em três grupos: (C)- dentes raspados e aplanados com com cureta, (B)- dentes nos quais se produziram ranhuras com a broca, e (C/B)- dentes nos quais o uso da broca foi precedido pelo uso da cureta. Sobre fragmentos de raízes (5 x 6 mm) foram semeados 1  103 fibroblastos que tiveram sua curvas de crescimento acompanhadas nos períodos de 24, 48 e 72 horas. A seguir, foram processados para análise em microscópio eletrônico de varredura. A células sobre a superfície foram contadas, e os dados obtidos em triplicata foram submetidos aos testes de Kruskal-Wallis e ao de Dunn (p < 0,05). Os fibroblastos aderiram e proliferaram sobre todas as superfícies. Nos períodos de 24 e 48 horas, a mediana do número de células sobre o fragmento do grupo (C/B) foi significativamente maior do que nos grupos (C) e (B). Após 72 horas, os três grupos apresentaram confluência das culturas. 
Os fibroblastos aderem e proliferam, atingindo confluência, sobre superfícies radiculares com diferentes topografias produzidas por cureta, broca e associação de ambas. Esta adesão e proliferação foram mais rápidas no grupo (C/B), indicando que a raspagem e aplanamento radiculares associados à ranhuras menos acentuadas favoreceram tais fenômenos.
Pb401
Feridas cutâneas tratadas com dexametasona, associada ou não ao laser em baixa intensidade – estudo histológico em ratos
ALMEIDA, J. M.*, GARCIA, V. G., THEODORO, L. H., PESSOA, E. S., MELHADO, R. M.
Periodontia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS ARAÇATUBA. E-mail: jumilanezi@hotmail.com
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do tratamento com laser em baixa intensidade (LLLT) sobre a reparação de feridas abertas, em ratos medicados com dexametasona. Quarenta e oito ratos foram submetidos à execução de ferida circular no dorso, e divididos em 4 grupos de 12 animais, que receberam os seguintes tratamentos: Grupo 1 (controle), as feridas e os animais não receberam nenhum tratamento; Grupo 2, as feridas foram tratadas com LLLT; Grupo 3, os animais receberam injeção intraperitonial de dexametasona; Grupo 4, os animais receberam injeção intraperitonial de dexametasona e as feridas foram tratadas com LLLT. Foi utilizado laser de AsGa (904 nm), em contato e pontual (2,75 mW, 2.900 Hz, 120 segundos e fluência de 47,142 J/cm2). Após os períodos de 3, 7 e 14 dias os animais foram sacrificados e as peças enviadas para processamento laboratorial. As lâminas foram coradas pela técnica da hematoxilina-eosina e tricrômico de Masson. Os resultados demonstraram que a dexametasona promoveu um atraso no reparo das feridas (Grupo 2) enquanto que o laser acelerou o reparo das feridas do Grupo 3 e que as feridas tratadas com laser nos animais medicados com cortisona (grupo 4) demonstraram processo de reparo mais diferenciado, com maior deposição de colágeno, diminuição do infiltrado inflamatório e menor atraso na reparação.
O LLLT promoveu diminuição do retardo do processo de reparação nos animais tratados com dexametasona, atuando como agente coadjuvante bioestimulativo, equilibrando os efeitos indesejáveis da cortisona, na reparação tecidual.
Pb402
Efeito da inibição crônica da síntese de óxido nítrico (NO) no desenvolvimento de doença periodontal induzida em ratos
HERRERA, B. S.*, HOLZHAUSEN, M., ALMEIDA, P. C. L., PORTO, R. M., TEIXEIRA, S. A., SPOLIDÓRIO, L. C., MUSCARA, M. N.
Farmacologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-mail: brunoherrera@uol.com.br
A relação entre o óxido nítrico (NO) e a periodontite não é clara e as informações disponíveis são limitadas e/ou controversas. O objetivo deste estudo foi avaliar a participação do NO endógeno sobre a progressão da perda óssea alveolar na periodontite experimental em ratos. Durante as 2 semanas prévias à indução da periodontite, ratos Wistar machos (180-200 g) receberam o inibidor da síntese de NO, L-NAME, dissolvido na água de beber (200 mg/l; equivalente a 45-60 mg/kg/dia) ou água sem qualquer aditivo (controle; C). Na metade dos animais de cada grupo foram colocadas ligaduras ao redor dos primeiros molares inferiores do lado direito (L), e na metade restante foi simulado o procedimento (Sham; S), totalizando 4 grupos: L + C, S + C, L + L-NAME e S + L-NAME. Os animais continuaram o tratamento e foram sacrificados no 3º, 7º e 14º dia após a ligadura, quando as mandíbulas foram retiradas e radiografias digitais padronizadas foram tomadas para avaliar a perda óssea ocorrida na superfície mesial do primeiro molar. Amostras de tecidos periféricos (baço, pulmão, coração, rim, fígado) foram retirados para posterior análise da expressão de marcadores de estresse oxidativo.
O tratamento com L-NAME induziu diminuição significativa da perda óssea alveolar nos dias 7º (0,658  0,055 mm versus 0,423  0,029; p < 0,001) e 14º (0,926  0,072 mm versus 0,444  0,059; p < 0,001) em comparação ao grupo controle, sem alterações significativas do conteúdo de mieloperoxidase em pulmão ou baço. Estes resultados sugerem que o NO modula a perda óssea decorrente da periodontite experimental.
Pb403
Influência da experiência do examinador na variabilidade da profundidade de sondagem periodontal
SEABRA, R. C.*, COSTA, F. O., COSTA, J. E.
Periodontia e Cirurgia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. E-mail: rodsea@yahoo.com
Este estudo comparou a profundidade de sondagem (PS) periodontal feita por dois alunos de diferentes experiências de aprendizado em Periodontia na Faculdade de Odontologia da UFMG. Foram escolhidos de forma aleatória um aluno da graduação (8º período) e um do Curso de Especialização em Periodontia, ambos calibrados. Dez pacientes foram examinados inicialmente pelo pesquisador através do exame de sondagem eletrônica (Florida Probe), sendo considerado padrão-ouro do exame de PS. Após 7 dias, os pacientes foram divididos em 2 grupos de 5 indivíduos, cada um recebendo a sondagem manual por um dos alunos. Foram examinados 232 dentes e 1.392 sítios. Observou-se uma moderada concordância entre os dois métodos de sondagem, sendo ligeiramente superior no grupo examinado pelo aluno de pós-graduação (teste de kappa: especialização: 0,62; graduação: 0,55). A sensibilidade do exame feito pelo aluno de especialização foi de 83,9%, enquanto o de graduação foi de 63,9%. Os valores de falsos-negativos foram menores no grupo de especialização (2,4% versus 10,6%). A especificidade avaliada nos dois grupos foi semelhante (graduação: 90,4%; especialização: 91,1%). Observou-se valores altos de falsos-positivos em ambos grupos (graduação: 33,5%; especialização: 43%).
Há evidências que o maior aprendizado e experiência do examinador melhoram a acuidade do exame diagnóstico periodontal.

