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O uso de medicação intracanal na Endodontia é fundamental para a completa eliminação da 
contaminação do sistema de canais radiculares. A pasta de hidróxido de cálcio tem sido 
medicamento mais utilizado para esse fim. No entanto, em alguns casos clínicos, o microrganismo 
Enterococcus faecalis pode estar presente no interior dos canais radiculares e, a pasta de 
hidróxido de cálcio não é capaz de eliminá-lo. Atualmente, a clorexidina a 2% é a única solução 
capaz de inativar esse microrganismo; logo a procura de outras substâncias que atuam sobre esse 
microrganismo é fundamental para favorecer o trabalho endodôntico e contornar os problemas 
relacionados à resistência microbiana.  Este trabalho avaliou, in vitro, a ação antimicrobiana de 
uma pasta experimental proposta como medicação intracanal sobre Enterococcus faecalis. Para 
isso, foi utilizado o teste de difusão em ágar. O Enterococcus faecalis (ATCC 29212) foi inoculado 
na superfície de cinco placas de petri contendo BHI ágar. Após isso, 5 orifícios eqüidistantes foram 
realizados no ágar, sendo cada um destes preenchidos pelas substâncias a serem testadas: soro 
fisiológico (controle negativo), clorexidina a 2% (controle positivo), óleo de copaíba, pasta de 
hidróxido de cálcio e soro fisiológico e pasta experimental (hidróxido de cálcio e óleo de copaíba). 
Após a introdução das substâncias, as placas de petri foram armazenadas em estufa a 37oC. Os 
halos de inibição foram mensurados nos períodos de 24, 48 e 168 horas. Os dados obtidos foram 
organizados e comparados estatisticamente por meio do teste de Tukey (p < 0,05). A análise da 
ocorrência dos halos de inibição demonstrou que os grupos I (soro fisiológico), IV (pasta de 
hidróxido de cálcio e soro fisiológico) e V (pasta experimental) não foram capazes de inibir o 
Enterococcus faecalis, independente do tempo experimental (p > 0,05). O grupo II (clorexidina 2%) 
evidenciou capacidade antimicrobiana em relação ao microrganismo testado, independente do 
tempo experimental. Ao comparar estatisticamente o grupo II com demais grupos desse trabalho, 
foi possível verificar diferença significante desse grupo com os outros (p < 0,05). No grupo III 
foram observados os maiores halos de inibição em relação ao Enterococcus faecalis, sendo esse 
estatisticamente diferente que os demais grupos experimentais.  Os resultados desse trabalho 
demonstraram que a clorexidina a 2% foi eficaz para a inibição do Enterococcus faecalis ao 
contrário da pasta de hidróxido de cálcio com soro fisiológico, assim como os diversos trabalhos 
publicados na literatura. O óleo de copaíba mostrou-se eficiência para a erradicação do 
microrganismo, mas quando usado em conjunto com o hidróxido de cálcio na forma de pasta, 
perdeu a sua eficiência.  A pasta experimental não foi eficaz para a eliminação do Enterococcus 
faecalis. O óleo de copaíba mostrou-se eficiente, sendo que novas pesquisas sobre o seu uso como 
medicação intracanal devem ser realizados.         
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DÉBORA DE PAULA NEVES  

 
As restaurações cerâmicas vêm se destacando principalmente devido a sua superioridade estética. 
No entanto, resistência, estabilidade de cor e precisão de adaptação marginal também são 
essenciais para o sucesso de uma restauração cerâmica. Desta forma, é de suma importância 
avaliar as técnicas de processamento das cerâmicas odontológicas uma vez que esta está 
diretamente relacionada às características finais destes materiais. Este estudo teve por objetivo 
avaliar a adaptação marginal de uma cerâmica à base de dissilicato de lítio processada pela técnica 
CAD/CAM e técnica convencional. Para avaliação da adaptação marginal foram confeccionados 10 
modelos a partir de um troquel metálico, sobre os quais foi realizado o escaneamento, desenho 
das infraestruturas e a fresagem para obtenção das peças cerâmicas e.max CAD com o sistema 
Cerec (n=10). Sobre estes mesmos modelos foram confeccionados os copings para a injeção 
convencional, usando a técnica para e.max Press (n=10). A análise da discrepância marginal foi 
feita em 12 pontos da margem do troquel metálico, e os valores foram submetidos à média 
aritmética. Houve semelhança estatística na adaptação marginal da técnica de injeção (115.7µm ± 
31.3 µm) e do sistema CAD/CAM (113.6 µm ± 26.9 µm). Existe à disposição do clínico uma 
diversidade de sistemas cerâmicos, cada qual com suas particularidades em termos de composição 
e protocolo clínico e laboratorial a ser seguido. Essa variabilidade na técnica de obtenção das 
peças e sua influência na adaptação marginal são questões relativamente novas e ainda pouco 
estudadas. Barbosa (2008) avaliou a adaptação marginal e interna de coroas cerâmicas 
confeccionadas com três sistemas cerâmicos e obteve resultado similar ao nosso estudo, não 
observando diferença estatística entre coroas injetadas e as obtidas com o sistema Cerec InLab. 
Vanlioglu et al. (2012) avaliaram a adaptação interna e marginal de coroas parciais de dissilicato 
de lítio fabricadas usando IPS e.max Press e sistemas de IPS e.max CAD e ambos os sistemas 
testados demonstraram discrepâncias marginais semelhantes e aceitáveis in vitro. Neves et al. 
(2014) também não encontraram diferenças na adaptação marginal de coroas de dissilicato de 
lítio prensadas ou confeccionadas com o sistema Cerec In lab (Sirona).Todos estes resultados 
corroboram com os obtidos em nosso trabalho onde não houve diferença estatisticamente 
significante quando comparado a técnica convencional com uma técnica CAD/CAM. Concluímos 
que não houve diferença estatisticamente significante quando comparado à técnica CAD/CAM 
com a técnica Convencional. Podendo ser ambas as técnicas indicadas com segurança.         
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O hidróxido de cálcio é a medicação intracanal mais utilizada na Endodontia devido as suas 
seguintes propriedades: inibição da reabsorção radicular, propriedade antimicrobiana, indução de 
deposição de tecido mineralizado. Este pode ser associado a vários veículos para formar uma 
pasta, facilitando a sua inserção no canal radicular, além interferir na capacidade de alcalinização, 
na propriedade antimicrobiana e no reparo periapical. O Aloe vera é uma substância natural que 
apresenta capacidade anti-inflamatória e elevado poder de reparo, podendo ser encontrado em 
forma de gel ou pó. A adição do aloe vera na pasta de hidróxido de cálcio ou o uso daquele como 
veículo pode contribuir para aumentar as propriedades benéficas da pasta de hidróxido de cálcio. 
No entanto, para o uso em pacientes, há a necessidade do estudo da biocompatibilidade dessa 
associação. Este trabalho teve como objetivo estudar a biocompatibilidade de duas pastas 
experimentais a base de hidróxido de cálcio e aloe vera em tecido subcutâneo de ratos. Para isso, 
foram utilizados 15 ratos machos, com peso corporal entre 180-200g. A região dorsal dos animais 
receberam duas incisões e lateralmente as mesmas, o tecido cutâneo foi divulsionado para a 
introdução de quatro tubos de polietilenode cada rato. Desses tubos, dois estavam preenchidos 
com as pastas experimentais, um com óxido de zinco e eugenol (controle positivo) e outro tubo, 
estava vazio (controle negativo). Após 7, 14 e 30 dias das cirurgias, os animais foram mortos e as 
peças obtidas processadas em laboratório histotécnico. Os cortes histológicos obtidos foram 
corados com hematoxilina e eosina e analisados em microscópio de transmissão de luz. Escores de 
acordo com o processo inflamatório foram estabelecidos e comparados estatisticamente por meio 
do teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). A reação inflamatória do tecido conjuntivo em contato com a 
pasta experimental 1 mostrou-se de severa a moderada aos 7 e 14 dias e de moderada a discreta 
aos 30 dias (p < 0,05). A reação inflamatória do tecido conjuntivo em contato com a pasta 
experimental 2 mostrou-se de severa a moderada e sem diferença em todos tempos 
experimentais. De acordo com o resultados desse trabalho, pode-se verificar que a associação do 
aloe vera com o hidróxido de cálcio foi irritante aos tecidos. Apesar de ambas as substâncias 
serem biocompatíveis, quando associadas houve uma incompatibilidade entre as mesmas. A falta 
de equilíbrio ácido-base, reações de ionização, solubilidade aquosa dos componentes e/ou 
alterações severas de pH podem promover a incompatibilidade entre medicamentos, o que pode 
justificar a irritabilidade das pastas quando em contato com os tecidos vivos. As pastas 
experimentais não foram biocompatíveis com o tecido subcutâneo de ratos.    FAPESP Processo 
2012/15922-8     
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ADAPTAÇÃO MARGINAL DE DIFERENTES TIPOS DE CERÂMICAS PROCESSADAS PELA TÉCNICA 
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NATHASSYA XAVIER BRAUN  

GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO  
 

O tipo de cerâmica odontológica utilizado está diretamente relacionado ao sucesso das 
restaurações metal free. A Zircônia após ser fresada pelo sistema CAD/CAM deve ser levada ao 
forno, gerando uma contração que deve ser compensada na hora da fresagem. Já o Dissilicato de 
Lítio não apresenta contração quando submetido à cristalização após a fresagem. Este estudo tem 
por objetivo avaliar a adaptação marginal de dois materiais processados pela técnica CAD/CAM: 
Dissilicato de Lítio e Zircônia. Serão confeccionados 10 modelos a partir de um troquel metálico, 
sobre os quais será realizado o escaneamento para obtenção do modelo virtual para o 
processamento de cerâmicas de Zircônia e de Disslicato de Lítio pela técnica CAD/CAM. Serão 
então obtidos os modelos de gesso, do qual será realizado o escaneamento, desenho das 
infraestruturas no software e a fresagem para obtenção da cerâmica CAM/CAM (10 amostras de 
cada material). A análise da discrepância marginal será feita em 12 pontos da margem do troquel 
metálico, e os valores serão submetidos à média aritmética obtendo um único valor médio para 
cada coroa.       UNOESTE     
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AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA ENTRE SELANTE RESINOSO (FLUOROSHIELD) E IONOMÉRICO 
(MAXION) APLICADOS EM PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES. 
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PATRÍCIA PACITO JACOMINI  
HUGO STARK DE OLIVEIRA MOTTA  

 
A cárie dentária é uma doença multifatorial, que apesar de nas últimas décadas ter sua 
prevalência diminuída, ainda é considerada problema de Saúde Pública, principalmente na 
população brasileira. A maioria das lesões afeta superfícies oclusais, e em crianças, os primeiros 
molares permanentes são os dentes mais envolvidos, uma vez que favorecem a retenção de placa 
dentária. Os selantes resinosos e cimentos de ionômero de vidro são opções de materiais que 
podem ser utilizados para o selamento de fossas e fissuras.  O objetivo deste trabalho é avaliar a 
eficácia, retenção, prevalência de cárie e descoloramento marginal dos selantes resinoso 
(Fluoroshield) e ionomérico (Maxion) na prevenção de cárie dentária em primeiros molares 
permanentes. O trabalho já foi submetido e aprovado no sistema gestor de pesquisa e plataforma 
brasil, sendo seu número 1880 para conferência. Participarão desta pesquisa 35 crianças 
atendidas na clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste 
Paulista. Serão selecionados 70 dentes hígidos (primeiros molares permanentes) de crianças na 
faixa etária entre 7 e 11 anos, com indicação clínica para realização de selantes preventivos. Os 
dentes hígidos serão divididos igualmente em dois grupos, no Grupo I, primeiros molares 
permanentes inferiores do lado direito, será aplicado o Fluroshield ®, e o Grupo II, primeiros 
molares permanentes inferiores do lado esquerdo, Maxxion ®.Os dados coletados serão 
primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente 
serão aplicados os testes estatísticos adequados. 
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O uso da medicação intracanal na Endodontia é importante para a eliminação dos microrganismos 
causadores das doenças endodônticas. O hidróxido de cálcio é o medicamento mais utilizado para 
esses casos; no entanto, as pesquisas mostram que ele não é eficaz contra o Enterococcus faecalis. 
Esse microrganismo tem sido cada mais encontrado no interior dos canais radiculares. 
Atualmente, o medicamento capaz de atuar contra esses microrganismo é a clorexidina a 2%. 
Devido aos problemas ligados à resistência microbiana e para ampliar as opções de tratamento, a 
busca de novas substâncias para eliminação do Enterococcus faecalis é importante. O óleo de 
copaíba tem capacidade antimicrobiana, o que justifica investigá-lo como medicação 
intracanal. Esse trabalho visa avaliar a capacidade antimicrobiana do óleo de copaíba em dentes 
bovinos contaminados por Enterococcus faecalis. Serão utilizados 45 dentes bovinos 
unirradiculados extraídos, com canais únicos e retos, obtidos em frigorífico durante o abate dos 
animais para consumo, não necessitando de Aprovação do CEUA para a realização da pesquisa. Os 
dentes terão a coroa seccionada e os canais radiculares serão instrumentados e esterilizados. Cada 
dente será colocado em recipiente individual estéril contendo BHI com 20µl de suspensão 
contendo Enterococcus faecalis. Na sequência, os dentes serão divididos, aleatoriamente, em 3 
grupos de acordo com a substância que irá preencher os canais radiculares grupo I (n=15): solução 
fisiológica, grupo II (n=15): clorexidina a 2%, grupo III (n=15): óleo de copaíba. Em seguida, os 
dentes serão colocados em recipientes próprios contendo 30ml de BHI e serão mantidos em 
estufa a 37ºC, com 100% de umidade, por 10 minutos, 1 dia e 3 dias. As CFUs serão contadas e os 
valores serão comparados estatisticament por meio do teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05).             
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Atualmente, existem diversas técnicas de instrumentações para os canais radiculares entre elas a 
mais recente é a reciprocante, que é capaz de preparar canais radiculares com apenas um 
instrumento. Para a obturação desses canais radiculares, pode-se utilizar diferentes técnicas de 
obturação radicular, como a técnica do cone único do sistema reciprocante (Wave one) e a técnica 
Híbrida de Tagger. O estudo sobre a avaliação de diferentes técnicas obturadoras para dentes 
preparados com a técnica de instrumentação Wave One é de extrema importância para 
determinar qual técnica apresentara melhor vedação do canal radicular, culminando com o 
sucesso clínico endodôntico. Este trabalho visa estudar a capacidade de preenchimento de canais 
radiculares instrumentados com o auxílio de instrumentos reciprocante Wave One e obturados 
por meio de diferentes técnicas de obturação radicular. Para a realização deste trabalho, serão 
utilizados 30 dentes humanos extraídos, dos quais serão multirradiculados com canais achatados 
(molares inferiores). Após abertura coronária, os canais serão instrumentados com o sistema 
reciprocante Wave one e divididos em 3 grupos de acordo com a obturação radicular: grupo I: 
técnica do cone único Wave One; grupo II: técnica Hibrida de Tagger e grupo III: técnica 
Experimental (Cone único Wave One mais Compactador de guta-percha). Na sequência, cortes no 
sentido transversal serão realizados a 2mm, 4mm e 6mm aquém do ápice. Os cortes serão 
digitalizados e os espaços vazios serão mensurados. Os dados obtidos serão organizados em 
tabelas de acordo com o grupo experimental e analisados, posteriormente, com o auxílio do teste 
estatístico de Kruskall-Walis, com grau de significância de 5%. Espera-se eleger qual técnica 
demonstrará maior eficácia no preenchimento dos canais radiculares quando for utilizada 
instrumentação reciprocante.            
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A qualidade da obturação radicular é fundamental para o sucesso do tratamento endodôntico. O 
preenchimento do sistema de canais radiculares é um fator essecial para a determinação da 
qualidade do trabalho. Devido a grande quantidade de técnicas de instrumentação e obturação, o 
estudo para determinação da mais eficiente torna-se importante. Atualmente, os sistemas 
rotatórios, como o Protaper por exemplo, tem sido muito utilizado na Endodontia e a 
determinação da técnica de obturação radicular mais eficiente, rápida e segura é fundamental 
para o sucesso clínico endodôntico. Este trabalho tem como objetivo estudar em vitro a 
capacidade de preenchimento de canais radiculares instrumentados com o auxílio de instrumento 
rotatório Protaper e obturados com duas diferentes técnicas: Híbrida de Tagger e Técnica 
experimental proposta (cone única + compactadores de guta-percha). Para a realização deste 
trabalho, serão utilizados 20 molares inferiores de humanos extraídos. Esses terão os canais 
mesiais preparados usando o sistema rotatório ProTaper. Concluído o preparo biomecânico, os 
molares inferiores serão divididos aleatoriamente em dois grupos. Grupo I (n=10): molares 
obturados com a técnica híbrida de Tagger convencional; Grupo II (n=10): molares obturados com 
a técnica experimental: cone único do sistema Protaper e uso do compactador de guta-percha, 
usado na técnica Híbrida de Tagger. Após isso, os dentes serão cortados transversalmente e as 
fatias serão digitalizadas para medição dos espaços vazios no programa Image J. Os dados obtidos 
serão organizados em tabelas de acordo com o grupo experimental e analisados, posteriormente, 
com o auxílio do teste estatístico de Kruskall-Walis, com grau de significância de 5%. Espera-se 
eleger qual técnica demonstrará maior eficácia no preenchimento dos canais radiculares.            
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ANA PAULA DE OLIVEIRA CARRENHO  

LETÍCIA DE ALMEIDA SILVA  
 

Todos os indivíduos devem dispor de uma condição de saúde bucal que lhes permita falar, 
mastigar, reconhecer o sabor dos alimentos, sorrir, viver livre de dor e desconforto. Abordar a 
promoção da saúde incluindo a saúde bucal em ambientes hospitalares é possível e necessária 
com a atuação do Cirurgião Dentista.A população vivencia uma fase de mudanças na odontologia, 
na qual se deve avaliar o paciente como um todo, pois seu estado de saúde bucal pode levar ao 
um estado geral de risco. Alguns profissionais não estão preparados para lidar com com 
determinadas situações bucais, principalmente no ambiente hospitalar.Existe uma lacuna na 
produção científica quanto à qualidade de vida relacionada à saúde oral em pacientes 
hospitalizados, e responder a este tema irá contribuir com a evidência da necessidade de atuação 
do Cirurgião Dentista no ambiente hospitalar. O objetivo deste estudo será avaliar a qualidade de 
vida relacionada saúde bucal em pacientes hospitalizados. Será realizado um estudo transversal 
observacional de caráter quantitativo. Os pacientes participantes deverão assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido. A pesquisa contará com avaliação da qualidade de vida (OHIP - 
14), questionário de avaliação socioeconômica, exame de saúde bucal, e histórico médico oriundo 
dos prontuários. A coleta de dados será realizada no segundo semestre de 2014, e será usada 
amostra por conveniência. ara verificar a correlação entre as variáveis será utilizado o coeficiente 
de correlação de Spearmean. Em todos os procedimentos estatísticos será adotado nível de 
significância de 5%. Espera-se que o presente estudo aponte o impacto na qualidade de vida 
relacionada a sáude bucal significante em pacientes hospitalizados com necessidades de 
tratamento invasivo            
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EVANDRO HENRIQUE MESSIAS LOPES  

GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO  
PATRICIA DE PAULA ALVARENGA  

 
Com o surgimento no mercado de técnicas caseiras de clareamento que prometem resultados 
semelhantes aos encontrados com o acompanhamento do cirurgião dentista, torna-se importante 
avaliar a eficácia das mesmas.  Avaliar o efeito clareador, sensibilidade dentária e irritação 
gengival no uso da técnica de clareamento dental com fitas clareadoras a base de peróxido de 
hidrogênio 10%, comparando-a com a técnica convencional de clareamento caseiro com moldeira 
individual e com o mesmo agente clareador.  Serão selecionados trinta pacientes de ambos os 
sexos, que realizarão o tratamento durante sete dias consecutivos, que serão avaliados no final do 
tratamento, através de questionários e exames clínicos, quanto ao efeito clareador, sensibilidade 
e irritação gengival. Serão compostos os seguintes grupos (n=10): G1- clareamento caseiro com 
moldeira de silicone e gel clareador durante 60 minutos por dia, ;G2 - clareamento dental com o 
uso de fitas clareadoras por 30 minutos duas vezes ao dia e G3 - clareamento caseiro com 
moldeira de silicone e gel clareador por 30 minutos duas vezes ao dia. Forma de análise dos 
resultados: Os resultados serão coletados em forma de questionários, fotografias e escala de cor e 
será calculado o número de tons clareados, além disso será aplicado um questionário para 
verificar se houve sensibilidade e realizado exame clínico para avaliar a presença de irritação 
gengival.             
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CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DOA AMARAL  

LETÍCIA MARÇAL RUTHES BELON  
ELZA APARECIDA DA SILVA  

ANDRESSA DE NADAI  
 

A odontologia hospitalar é um campo de atuação no qual o cirurgião-dentista, junto com a equipe 
multidisciplinar, visa de forma abrangente atender pacientes internados em hospitais com a 
higiene bucal debilitada, devido às condições sistêmicas, auxiliando na sua recuperação geral da 
saúde.O atendimento odontológico a pacientes hospitalizados, em especial dos portadores de 
enfermidades sistêmicas, contribui efetivamente para a recuperação desse sujeito. O cirurgião-
dentista deve se integrar, de forma permanente e consistente, a equipe de profissionais da área 
de saúde dos hospitais e deve estar preparado para o atendimento odontológico, em condições 
específicas e diferenciadas daquelas do cotidiano do consultório onde o dentista atende sozinho.A 
ausência dos cuidados com a higienização pode levar ao agravamento de sua saúde. Os pacientes 
hospitalizados se encontram debilitados e não conseguem fazer uma correta higienização bucal. A 
Odontologia Hospitalar vêm contribuir para a mudança deste quadro, com a inclusão do cirurgião-
dentista em uma equipe multidisciplinar, visando a melhoria da saúde integral do paciente. Desta 
forma o objetivo desta pesquisa será avaliar os fatores negativos a qualidade de saúde bucal de 
pacientes hospitalizados no período de internação, observando presença de higiene e condição de 
saúde bucal, considerando o índice de biofilme visível, condição de saúde gengival e o índice de 
necessidade de tratamento invasivo, pois a presença destes fatores negativos pode levar a 
complicações na cavidade bucal e saúde geral. Serão avaliados aproximadamente 100 pacientes 
internados no Hospital Regional de Presidente Prudente com pelo menos cinco dias, ser maiores 
de 18 anos, não ser gestante, não usar prótese total dupla, concordar em assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido, estar consciente e não dependente de higiene bucal. As 
variáveis coletadas serão primeiramente tabuladas e submetidas a uma análise exploratória dos 
dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. Espera-se observar a 
necessidade de tratamento invasivo na eminência de uma urgência odontológica em pacientes 
internados e ainda observar as perspectivas dos pacientes na prática da odontologia hospitalar 
quanto a importância da presença de um cirurgião dentista em hospital.            
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CLAREAMENTO INTERNO EM DENTE TRATADO ENDODONTICAMENTE-RELATO DE CASO CLINICO 
 

HELEN FERNANDA DOS SANTOS  
MILENA RÚBIA LEITE GONÇALVES  

RODRIGO VIEIRA CAIXETA  
 

Nos casos de clareamento interno apenas o tratamento estético não se resolve o problema, uma 
vez que, descobrir e tratar a causa do escurecimento nestes casos é fundamental para que depois 
possamos conciliar com os tratamentos restauradores. As alterações cromáticas intrínsecas são 
provocadas por diversos fatores que requer atenção durante exame clinico para maior 
previsibilidade dos resultados do caso. Fatores locais (hemorragias, materiais odontológicos na 
câmara pulpar, entre outros) e sistêmicos (causa congênitas, amelogenese, dentinogenese 
imperfeitas, fluoroses, entre outros). além de se ter atenção na escolha do produto e da técnica, 
deve-se atentar também à confecção do selamento (tampão) cervical (selamento biológico) 
realizado antes do início do tratamento para evitar contato do agente clareador com os tecidos 
periodontais na altura da junção cemento-esmalte, principalmente em pacientes com histórico de 
traumas. Justifica-se este trabalho por ser o clareamento interno uma alternativa de tratamento, 
com embasamento científico, que pode sanar vários casos do cotidiano da clínica odontológica 
com: menor custo e com maior preservação de remanescente dental. O objetivo do presente 
trabalho é demonstrar um tratamento clareador interno em dente tratado endodonticamente 
com discromia em um paciente da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente utilizando 
materiais odontológicos e técnica com comprovação científica em nossa literatura.         Paciente 
R.C., 20 anos, gênero feminino, leucoderma, procurou a clínica de Clínica Integrada da Faculdade 
de Odontologia de Presidente Prudente, queixando-se da estética de seu sorriso. Diante do 
diagnóstico foi proposto clareamento dental interno com pasta de perborato de sódio e água 
destilada à paciente que teve explicações sobre suas vantagens e desvantagens. A possibilidade de 
se fazer um tratamento conservador e mais seguro foram fatores decisivos para a escolha da 
técnica e, ainda, por poder satisfazer os anseios da paciente com o restabelecimento da cor de seu 
dente e conseqüente harmonia de seu sorriso. O clareamento dental interno possui riscos e 
efeitos colaterais que devem ser conhecidos pelo profissional para poderem ser minimizados e 
controlados a fim de possibilitar um tratamento estético nos dentes escurecidos e tratados 
endodonticamente. No presente relato de caso obteve-se um resultado satisfatório através da 
técnica de clareamento dental interno utilizando pasta de perborato de sódio e água destilada. O 
clareamento interno é uma alternativa conservadora de menor custo e segura por possibilitar 
tratamento estético para dentes escurecidos com tratamento endodôntico. O restabelecimento 
da harmonia cromática de dentes desvitalizados com coroas escurecidas não é previsível, porém, 
seu sucesso depende da utilização de um protocolo clínico embasado no conhecimento cientifico, 
a fim de se obter maior controle sobre os riscos e maior previsibilidade dos resultados.   
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PERDA PRECOCE DE MOLAR DECÍDUO E O USO DE MANTENEDOR DE ESPAÇO BANDA ALÇA 
 

DEBORAH BORDINASSI ANTUNES  
ISABELLA GARGANTINI DE ALMEIDA  

KARINE TAKAHASHI  
 

Apesar do curto período dos dentes decíduos na cavidade bucal, são frequentemente acometidos 
por cárie e traumatismos. Um dos problemas associados a este é a perda precoce da dentição 
decídua, sendo que uma das funções dos dentes decíduos é a manutenção do espaço. Se forem 
perdidos precocemente os dentes adjacentes podem se deslocar para a região onde houve a 
perda,ocasionando o fechamento ou redução do espaço que seria destinado à irrupção do dente 
permanente sucessor. Atualmente vários dispositivos podem ser utilizados para manutenção de 
espaço após a perda precoce de um dente decíduo, sendo uma alternativa viável a utilização dos 
mantenedores de espaço. Em casos que são necessários a recuperação de pouco espaço indica-se 
o uso do mantenedor banda alça, no qual se faz a adaptação da banda ortodôntica associada ao 
fio que sustentará o aparelho. O objetivo deste trabalho será descrever um caso clínico em que foi 
realizada a exodontia precoce do primeiro molar superior esquerdo decíduo e colocação do 
mantenedor de espaço.          Paciente M.O.S, 8 anos de idade, compareceu a clínica de 
Odontopediatria da Universidade do Oeste Paulista e verificou-se a necessidade da exodontia do 
elemento 65 por cárie e colocação do mantenedor de espaço banda alça no ato da cirurgia para 
evitar a ocorrência de um desequilíbrio na oclusão. Concluímos portanto que este tipo de 
mantenedor é eficiente nos casos de perda precoce dos molares decíduos.    
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AMANDA MAYARA RODRIGUES  

BRUNA RADTKE DA SILVA  
RODRIGO VIEIRA CAIXETA  

 
As resinas compostas têm boa aplicação em reconstruções de dentes cariados ou fraturados 
devido: plasticidade, matização, textura, opacidade e translucência. Cavidades pequenas e 
grandes reconstruções em dentes anteriores e posteriores têm sido realizadas com a utilização de 
resinas compostas. As restaurações diretas em resinas compostas restabelecem a função, a 
biomecânica e a estética do dente e muitas vezes quando existe uma grande perda das estruturas 
dentais há necessidade de retentor intrarradicular. O pino de fibra de vidro tem módulo de 
elasticidade parecido com o da dentina e dessa forma distribui as tensões mais adequadamente e 
possui comportamento biomecânico favorável, pois, cimentado adesivamente. O uso de pino 
intrarradicular pré-fabricado permite preservar estrutura dentária, proporciona retenção do 
material restaurador, selamento do canal radicular e maior longevidade do tratamento 
restaurador direto. Justifica-se este trabalho por ser a restauração direta com resina composta e 
pino de fibra de vidro uma alternativa de tratamento conservador que pode sanar vários casos do 
cotidiano da clínica odontológica com menor custo, maior rapidez e com embasamento 
científico. O objetivo desse trabalho é demonstrar o tratamento, de um dente tratado 
endodonticamente com perdas de estruturas dentais na coroa, através da técnica direta de 
restauração com resina composta e pino de fibra de vidro.         Paciente com 40 anos, gênero 
masculino, leucoderma, procurou a clínica de Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia de 
Presidente Prudente (UNOESTE), queixando-se da estética dos incisivos superiores. Foi realizada 
anamnese e exame clínico para coleta das informações necessárias na seleção do paciente. O 
diagnóstico foi realizado através dos sintomas (escutamos as queixas da paciente); dos sinais 
clínicos; e radiográficos (radiografias periapicais) para definirmos adequadamente o plano de 
tratamento. No exame clínico e radiográfico constatou-se tratamento endodontico satisfatório e a 
presença de curativo pós-clareamento interno com pasta de hidróxido de cálcio e CIV restaurador 
tanto na coroa do dente 11 como no dente 21. Optou-se em realizar tratamento restaurador 
direto com pinos de fibra de vidro nos dentes 11 e 21 devido às quantidades de perdas das 
estruturas dentais das coroas destes dentes que ultrapassavam os 50% do total; e também com o 
objetivo de aumentar a retenção dessas restaurações. Os pinos de fibra de vidro acessórios e 
principal foram cimentados com espessura mínima de cimento autoadesivo. Para adequado plano 
de tratamento é necessário conhecimento científico tanto dos materiais como da técnica utilizada. 
As restaurações diretas de resina composta com pinos intrarradiculares são uma alternativa 
restauradora estética conservadora e proporcionou preservação da estrutura dental com 
restabelecimento: da função, biomecânica e estética dos dentes contribuindo com a recuperação 
satisfatória da harmonia do sorriso.   
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CLINICO 

 
CASSIA ETHIENE STRAIOTTO DE ANDRADE  

MAYARA GIMENEZ ENRICHI  
RODRIGO VIEIRA CAIXETA  

 
A sociedade impõe padrões de estética na odontologia que são tidas como "normal", ou seja, o 
paciente busca satisfação estética de seu sorriso baseando-se naquilo que vê e ouve no seu dia a 
dia. Dessa forma, ouvir o paciente ajuda tanto no plano de tratamento do caso quanto no 
diagnóstico, uma vez que, manchas no esmalte dentário pode ser diagnosticado como hipoplasias 
idiopáticas ou ter diversas etiologias como: amelogênese imperfeita, fluorose, entre outras. 
Tratamentos mais conservadores como a microabrasão têm sua aplicação principalmente na 
eliminação de manchas e defeitos superficiais em esmalte com a vantagem de preservar maior 
quantidade de estruturas dentais. A utilização desta técnica elimina camadas bem superficiais de 
esmalte através da associação de um agente erosivo (ácido clorídrico ou ácico fosfórico) com um 
agente abrasivo (pedra-pomes). À medida que se utiliza a pasta subcamadas do esmalte são 
expostas e o sucesso em se obter remoção total da mancha depende do nível de substrato 
comprometido. O presente relato de caso possui relevância científica, à medida que, utilizou uma 
técnica conservadora e minimamente invasiva para a resolução do caso clínico, baseado em 
evidências científicas. O objetivo desse trabalho é demonstrar o tratamento de um dente com 
mancha superficial no esmalte utilizando a técnica da microabrasão em um paciente da Faculdade 
de Odontologia de Presidente Prudente.         Paciente, 20 anos, gênero feminino apresentou-se a 
Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, queixando-se da estética 
do canino superior esquerdo. O diagnóstico foi realizado através dos sintomas e dos sinais clínicos 
para definirmos adequadamente o plano de tratamento. A anamnese ajudou a definir a provável 
etiologia da mancha classificada como: mancha branca intrínsica localizada adquirida (pós-natal) e 
pré-irruptiva. Realizou-se a técnica de microabrasão pela utilização de uma pasta para abrasão 
química e mecânica do esmalte dental com 6% de ácido clorídrico e micropartículas de carbeto de 
silício. Foram realizadas em uma única sessão 10 aplicações do produto friccionado com espátula 
plástica e as outras 5 aplicações utilizou-se taça de borracha mais rígida. As aplicações com fricção 
eram realizadas até 10 segundos e entre uma aplicação e outra a mancha branca era observada 
após lavagem abundante e ainda com o dente úmido verificava-se se sua forma, tamanho e cor 
eram alteradas. No caso clínico relatado pode-se perceber que a técnica da microabrasão 
mostrou-se segura, rápida, eficiente, conservadora e de baixo custo na remoção de mancha 
branca hipoplásica inativa, com máxima preservação e mínima intervenção na estrutura do 
esmalte em única sessão. Não ofereceu desconforto à paciente e o aspecto natural obtido no 
dente tratado pela técnica de microabrasão com mínimo desgaste conseguiu satisfazer as 
expectativas da paciente.   
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ALTERAÇÕES DO ESMALTE DENTÁRIO EM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA 
 

PATRÍCIA MARTINES DO NASCIMENTO  
KARINE TAKAHASHI  

MIRELY ALTERO GASPARELLI  
 

       Introdução: O esmalte dental é um derivado ectodérmico produzido pelos ameloblastos, que 
se diferenciam das células do epitélio interno do órgão do esmalte. Qualquer fator sistêmico, local 
ou genético que possa afetar os ameloblastos, pode causar defeitos na superfície do esmalte 
dental. Objetivo: Este estudo tem por objetivo verificar a prevalência de defeitos hipoplásicos do 
esmalte dentário em crianças na primeira infância. Desse modo, os conhecimentos dos riscos 
aumentados de problemas na dentição em crianças na primeira infância nos permitirão utilizar 
medidas preventivas mais adequadas. Material e Método: Foram avaliadas 35 crianças de 6 a 72 
meses, gêneros masculino e feminino, atendidas na Pediatria do Hospital Regional e na 
Maternidade do Hospital Regional. Após estabelecimento da dentição decídua, as crianças foram 
avaliadas clinicamente quanto à presença ou ausência de defeitos hipoplásicos no esmalte 
dentário. Resultados: A prevalência de defeitos de esmalte (PDE) em crianças avaliadas foi de 8,6% 
(três crianças afetadas). Feminino foi de 48,6% e 51,4% para o sexo masculino. As crianças 
afetadas, 2 (5,7%) tiveram defeitos de esmalte do tipo hipoplasia do esmalte e 1 (2,9%) 
apresentaram defeitos tipo opacidade demarcada. Não foram encontradas crianças com defeitos 
tipo opacidade difusa. Em todas as crianças afetadas os dentes envolvidos eram os incisivos 
centrais superiores. Conclusão: Conclui-se que as alterações do esmalte dentário (hipoplasia e 
opacidades) acometem principalmente crianças que apresentam distúrbios neurológicos e/ou 
nutricionais ou complicações perinatais, sendo assim, crianças que não apresentam tais 
alterações, demonstram níveis de normalidade em relação aos tecidos dentários. 

 


