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Editorial

Este ano o Grupo PET Odontologia comemora os seus 10 anos 
de atividade. Neste contexto, uma das nossas mais recentes decisões 
foi de continuar investindo com toda a dedicação na produção da 
Revista PET-Odonto. Consideramos a Revista como um dos principais 
meios que o Grupo oferece para divulgação das atividades e do 
pensamento acadêmico construidos em nosso Curso. Com este foco, 
entendemos que estava na hora de dar a Revista uma periodicidade 
anual, conferindo-lhe o formato eletrônico, mais adaptado a 
agilidade necessária a divulgação do conhecimento, paralelamente 
à redução dos custos de sua elaboração.  Estreamos esta nova fase 
com a publicação, neste numero, de uma retrospectiva do que 
tem sido a ação do Grupo, analisando criticamente nossa evolução 
historica. Cabe ressaltar neste sentido, o protagonismo do Grupo nas 
atividades de ensino, como nos eventos SECOPET, “Aulas rápidas”, e 
“Sessões anatomoclínicas”, ou como colaborador dedicado na Jornada 
Acadêmica da FOUFU e na Semana da DTM. O compromisso com o 
desenvolvimento de habilidades para pesquisa, tanto individual como 
em grupo, tem nos movido na direção de propostas de investigação 
sobre a evolução profissional dos alunos egressos do curso de  
Odontologia e sobre o ensino no PSO. Sem contar a atenção dada 
ao nosso papel de levar educação em saúde bucal à população com 
os trabalhos extensionistas, tradizidos no “Dia do Sorriso”. Outro 
grande desadio a enfrentar é a indução de ações que favoreçam a 
formação cidadã do profissional que, este ano, se materializou na 
Semana Conscientiza PET. O PET entende que é imperativo favorecer 
oportunidades de desenvolver na formação acadêmica um olhar crítico 
e um comportamento comprometidos com as multiplas realidades da 
sociedade que o acolherá profissionalmente. 

Como diriam alguns, completamos as nossas bodas de estanho. 
A quimica caracteriza o estanho como um metal duro, resistente a 
corrosão e maleável. Boa analogia, não?  É assim que nos colocamos: 
firmes nos propositos da concepção filosófica do Programa de 
Educação Tutorial, atentos à possibilidade de corrosão pela mesmice 
da repetição, mas, e principalmente, maleáveis para as necessidades 
de encontrarmos as melhores alternativas de atuação integrada a 
formação acadêmica mais ampla e cidadã.

Atentos e compromissados com esta visão, não poderíamos 
deixar de conclamar a comunidade acadêmica a participar ativamente 
da realidade que nos apresenta nos últimos dias. O país vive dias 
de questionamentos de suas instituições, de seus representantes e 
daqueles que são responsáveis pela vigilancia da aplicaçào das leis e 
da justiça. Está em curso da discussão de medidas que podem interferir 
marcadamente com a saúde e a educação nos proximos 20 anos que 
precisam ser atentamente acompanhadas e discutidas. A participação 
cidadã requer, antes de tudo, o senso de responsabilidade coletiva 
e a necessidade de alcançar a melhor informação, mais analitica 
e isenta possível. Pensar que não temos nada com isto é cultivar 
uma fantasia, incompatível com a necessidade de preservação da 
sociedade naquilo que suporta o seu desenvolvimento igualitário e 
harmonico, eticamente. Afinal, apos a nossa formatura, deixaremos o 
box e a proteção institucional pra trás.

Mais uma vez, o Grupo agradece a todos os alunos, docentes e 
técnicos da FOUFU e fora dela que tem contribuido para que o Grupo 
alcance seus objetivos de formação, esperando que possam continuar 
nesta parceria no proximo ano. Abraço cordial a todos.



Sumário

Extensão
Projetos de extensão promovidos pela Faculdade de Odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia............5

Educação permanente em saúde bucal - Projeto de extensão multiprofissional com agentes comunitárias de 

saúde..................................................................................................................................................................................8

Atuação da Liga de Odontopediatria na FOUFU................................................................................................................9

Ensino
Frenotomia lingual em bebês.........................................................................................................................................11

Caso Clínico
Prótese total removível com redução de tempo clínico: Relato de caso.......................................................................15

Diagnóstico e tratamento de mordida cruzada posterior funcional: relato de caso....................................................20

Queilite angular recorrente a perda de dimensão vertical e reabilitação oral..............................................................25

Experiências do grupo PET
Entrevista com Prof. José Humberto Caetano Marins identificando as diferenças entre Zika, Dengue e 

Chikungunya....................................................................................................................................................................29

Entrevista com os Ex-Tutores do grupo PET Odontologia UFU......................................................................................31

Entrevista com o tutor do grupo PET Odontologia UFU.................................................................................................34

Especial PET Odontologia 10 anos
Programa de Educação Tutorial do Curso de Odontologia: uma trajetória de 10 anos.................................................36

IV SeCoPET - Semana do Conhecimento PET Odontologia 
Área 1: Ortodontia, Pediatria, Odontologia Social e Áreas básicas...............................................................................45

Área 2: Prótese, Dentística, Endodontia, Materiais dentários.......................................................................................48

Área 3: Cirurgia, Periodontia, Implante, Patologia e Estomatologia...............................................................................55



Extensão 5

Extensão

PROJETOS DE EXTENSÃO PROMOVIDOS PELA FACULDADE 
DE ODONTOLOGIA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA

Bianca Silva Costa*

Aline Ferreira Borges**

Introdução

A extensão é um espaço de formação, de produção 
de conhecimento e de interlocução das atividades de 
ensino e de pesquisa com as demandas da maioria 
da população, contribuindo, assim, na formação de 
cidadãos. É ainda um espaço formativo para discentes, 
docentes e servidores técnicos, por meio de um conjunto 
de práticas educativo-pedagógicas, políticas, multi/
interdisciplinares, acadêmico-científicas, culturais e de 
inclusão social. (UFRB, 2016)

O curso de Odontologia, da Universidade 
Federal de Uberlândia, além de sua grade curricular, 
disponibiliza diversos programas de extensão para que 
os graduandos possam aprimorar seus conhecimentos 
em determinadas áreas da Odontologia. Tais 
programas, são chamados de “Centrinhos”. O presente 
artigo tem como objetivo informar aos discentes as 
diferentes oportunidades que são dadas pela FOUFU, 
a fim de aprimorar o conhecimento e abordar o nome 
do centrinho, o(s) professor(es) responsável(eis), o 
número de registro no SIEX e um breve resumo sobre o 
que é abordado no projeto.

Desenvolvimento

A seguir serão citados os projetos de extensão 
que são disponibilizados aos discentes da FOUFU, sendo 
informado o nome do projeto, o número de registro no 
SIEX (por meio do número, o leitor pode obter maiores 
informações, basta entrar no site: http://www.siex.
proex.ufu.br/buscarExterno digitar o número de registo 
e clicar em pesquisar), além disso, serão informados o 
nome do coordenador e um breve resumo sobre o que 
é abordado.

Contudo, vale ressaltar que os processos seletivos 
para que os discentes possam participar de tais projetos 
são variados, na maioria, são avaliados o Coeficiente 
de Rendimento Acadêmico, o currículo e é feita uma 
entrevista. Além disso, normalmente abrem inscrições 
limitadas semestrais e não são todos os períodos que 
podem participar, o que varia conforme o “Centrinho”. 
Por fim, é de extrema importância que os graduandos 

fiquem atentos às divulgações de abertura das 
inscrições, as quais podem ser feitas a partir de flyers 
distribuídos pela Universidade (Bloco 4 L e 4 T) ou por 
meio de e-mail e redes sociais, assim como, entre em 
contato com os coordenadores de cada projeto para 
obter maiores informações.

1. PRO-SÃO – Promoção de Saúde Oral da 
Comunidade UFU E FOUFU

Registro SIEX: 13460
Coordenador: Roberto Elias Campos
Curso de extensão em atendimento clínico 

odontológico desenvolvido nas dependências do 
hospital odontológico. Composto por 8 graduandos 
do 8º, 9º e 10º período da Faculdade de Odontologia, 
orientados e supervisionados por docentes participantes 
do projeto. O atendimento clínico é feito de forma 
integral contemplando anamnese, exame clínico, 
diagnostico, elaboração de plano de tratamento integral 
e tratamento integral do paciente. Os pacientes são 
servidores UFU e FOUFU que se inscreveram via internet 
no programa.

2. A seleção dos participantes é feita 
semestralmente seguindo as normas do edital publicado 
no site da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Uberlândia.

Atendimento clínico de pacientes com necessidade 
de tratamento endodôntico e restaurador de dentes 
molares

Registro SIEX: 13527
Coordenador: Maria Antonieta
O projeto tem como finalidade o caráter assistencial 

prestado à comunidade através do atendimento clínico 
endodôntico e restaurador de dentes molares no âmbito 
da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Uberlândia. Objetiva-se ampliar o ensino e prestação 
de serviços, acenando com a possibilidade de realização 
de pesquisas, produção e divulgação de conhecimento 
cientificamente embasados. São participantes do projeto 
alunos do 8º e 9º período de graduação orientados e 
supervisionados por docentes participantes do projeto. 

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

3. Programa de atendimento a pacientes com 
traumatismo dento-alveolar 

Registro SIEX: 13552
Coordenador: Priscilla Barbosa Ferreira Soares

* Discente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia e integrante do grupo PET Odontologia UFU. 
Email: bianca.silva.costa.5@hotmail.com
** Discente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia e integrante do grupo PET Odontologia UFU. 
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O projeto permite aos alunos de graduação o 
desenvolvimento de uma visão crítica, treinamento 
e aperfeiçoamento da prática clínicas acerca do 
atendimento de pacientes com traumatismo dento-
alveolar. O projeto conta com envolvimento de alunos 
da graduação e pós graduação supervisionados por 
professores; oportuniza o registro de casos clínicos e 
realização de pesquisas longitudinais, importantes para 
a avaliação dos procedimentos técnicos realizados. 
O atendimento é de fundamental importância para 
a sociedade, uma vez que considerável parcela da 
população é atingida por esse tipo de injuria e a condição 
socioeconômica pode inviabilizar o tratamento, causando 
perdas irreparáveis a estética, desenvolvimento facial e 
as funções mastigatórias e fonética do paciente.

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

4. Programa de reabilitação de pacientes com 
lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade 
dentinária

Registro SIEX: 13553
Coordenador: Paulo Vinícius Soares
O projeto objetiva o tratamento de lesões cervicais 

não cariosas associadas a hipersensibilidade para 
pacientes cadastrados ou não no Hospital Odontológico 
da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Uberlândia. O projeto conta com o envolvimento 
de alunos da graduação do 7º, 8º, 9º e 10º períodos 
e pós graduandos orientados e supervisionados por 
professores. Os casos clínicos são fotografados, tratados 
e permitem conferir o embasamento teórico-didatico 
para publicação e melhoria do ensino sobre lesão 
cervical não cariosa e hipersensibilidade dentinária.

5. Manutenção Periodontal
Registro SIEX: 13554
Coordenador: Ana Paula Lima de Oliveira
O projeto Manutenção Periodontal presta 

serviço gratuito a comunidade proporcionando 
acompanhamento periódico das condições de saúde 
periodontal do paciente, estabilização e controle da 
doença periodontal e de variáveis de risco. Pacientes 
são tratados nas clinicas do Hospital Odontológico da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Uberlândia, por graduandos do 4º, 5º, 6º, 7º e 8º 
período e pós graduandos orientados e supervisionados 
por professores. Para os alunos de graduação o projeto 
concilia a teoria e prática, para os pós-graduandos o 
projeto representa um vasto campo de pesquisa.

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

6. Atendimento a Paciente Portadores de Implantes 
– Dificuldade e Insucessos em Próteses Implantadas

Registro SIEX: 13562
Coordenador: Flavio Domingues das Neves
Projeto realizado no Hospital Odontológico da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia, com participação de alunos da graduação 
do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º período; pós graduandos o e 
cirurgiões dentistas da comunidade.  O projeto oferece 
atendimento a pacientes antes e após a colocação 
de implantes odontológicos permitindo a análise das 
dificuldades e insucessos de próteses implantadas. 

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

7. Clínica de Reabilitação Odontológica Integrada 
de Molares na Hebiatria

Registro SIEX: 14237
Coordenador: Priscilla Barbosa Ferreira Soares
Os primeiros molares permanentes iniciam o 

processo de erupção por volta dos 6 anos de idade 
e são elementos chave no equilíbrio oclusal e de 
desenvolvimento crânio facial com reflexos imediatos 
no sistema estomatognático. São considerados os 
dentes mais importantes no período de transição da 
dentição decídua para a dentição permanente. Sendo 
assim, a necessidade de tratamento endodôntico 
desses dentes em crianças de 9 a 17 anos de idade 
torna-se indispensável. O projeto permite a realização 
do tratamento endodôntico, tratamento cirúrgico 
periodontal, procedimentos restauradores diretos com 
resina composta associados ou não a pinos de fibra 
de vidro para indivíduos com essas necessidades. 
Participam do projeto graduandos do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 
9º e 10º período, alunos de mestrado, doutorado e pós 
doutorado que atuam na área de dentística e materiais 
odontológicos. Os casos clínicos tornam-se base para 
pesquisa e representações cientificas.

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

8. Clínica de Clareamento Dental e Microabrasão 
Registro SIEX: 14257
Coordenadora: Gisele Rodrigues da Silva
O clareamento dentário e a microabrasão são 

alternativas estéticas conservadoras, eficazes e 
minimamente invasivas para otimizar a harmonia do 
sorriso. Esse projeto vem integrar a participação de 
docentes, alunos de graduação, mestrado e doutorado 
no atendimento de pacientes que desejam tornar seus 
dentes mais claros. O projeto se articula ao ensino e à 
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pesquisa, de forma indissociável a viabilizar a relação 
transformadora entre universidade e sociedade.

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

9. Programa de Cuidados Específicos ás Doenças 
Estomatológicas (PROCEDE)

Registro SIEX: 14472
Coordenador: Odorico Coelho da Costa Neto
O programa se desenvolve no Hospital Odontológico 

da FOUFU com o objetivo de possibilitar o diagnóstico 
das doenças estomatológicas e contribuir para diminuir 
a mortalidade e a morbidade do câncer bucal. O projeto 
conta com o envolvimento de graduandos orientados e 
supervisionados por professores, residentes bucomaxilo 
faciais e cirurgiões dentistas da comunidade. Divulga-
se a necessidade do auto exame bucal, prestando 
atendimento educativo, preventivo e curativo.

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

10. Programa de Atendimento Ambulatorial 
-  Exodontia de Terceiro Molar

Registro SIEX: 14589   
Coordenador: Flaviana Soares Rocha
O projeto fornece subsídios para o aluno 

desenvolver sua capacidade psicomotora para a 
realização das manobras fundamentais da cirurgia 
bucal, direcionando-o à realização de planos de 
tratamento cirúrgicos, procedimentos exodonticos 
e acompanhamento pós operatórios, assim como a 
realização de cirurgias bucais de baixa complexidade 
e extrações de dentes não-irrompidos, usando técnicas 
variadas, buscando a eficácia do procedimento, o bem-
estar do paciente e o máximo de conservação óssea. 
Participam do projeto alunos do 8º, 9º e 10º período 
orientados e supervisionados por professores.

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

11. Programa em saúde bucal para crianças 
com necessidades especiais de zero a três anos de idade 

Registro SIEX: 13653
Coordenadora: Alessandra Maia Prado
Crianças com necessidades especiais apresentam 

um risco maior e uma maior prevalência de carie 
dentária, como também, necessidade de procedimentos 
mais invasivos (restauradores e cirúrgicos) comparadas 
àquelas sem deficiência. Sendo assim, o objetivo do 
projeto é implementar um programa de promoção em 

saúde bucal no Hospital Odontológico da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, 
para crianças com necessidades especiais de zero a 
três anos de idade; o projeto conta com a participação 
de graduandos e pós graduandos orientados e 
supervisionados por professores.

A seleção dos participantes é feita semestralmente 
seguindo as normas do edital publicado no site da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia.

12. Oficinas de educação em saúde: 
metodologias ativas 

Registro SIEX: 13803
Coordenadora: Lilianne Tannus Parreira Gontijo
O projeto aborda o estudo e reflexão sobre educação 

em saúde com ênfase na saúde bucal, visando aprimorar 
as atividades de atenção e prevenção realizadas pelas 
equipes de saúde bucal na rede escolar do município de 
Uberlândia (MG). 

Conclusão

Ao iniciar a carreira acadêmica, como discentes 
do curso de Odontologia, pela Universidade Federal de 
Uberlândia, tem como objetivo melhorar e aumentar 
a quantidade informações que acrescentem em 
sua formação e contribua para sua futura carreira 
profissional. Com esse intuito, a Universidade promove 
projetos de extensão para aprimorar o conhecimento, 
melhorar suas habilidades e como o próprio nome diz, 
estender e expandir as informações adquiridas.

Assim sendo, o presente artigo expos as atividades 
de extensão que são disponibilizadas dentro da 
graduação da FOUFU, a fim de que os discentes obtenham 
conhecimento sobre tais, para que se houver interesse, 
possam se inscrever em algum desses projetos durante 
sua graduação.

Palavras-chave: Extensão; Odontologia; Projeto
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE BUCAL – PROJETO 
DE EXTENSÃO MULTIPROFISSIONAL COM AGENTES 

COMUNITÁRIAS DE SAÚDE

Stephany Yasmine Andrade de Paula*

Natália Ferreira Silva**

Patrycia Sarah Martins Arruda***

Rafaella Pereira de Oliveira Lima****

Ana Carolina Lino Silvério**

Fernando Silva de Oliveira****

Paloma Santana Santiago*****

Fiamma do Amaral Diaz*****

Natália Madureira Ferreira******

FIGURA 1 - Logo da Liga Acadêmica em Saúde da Família e Comunidade

Introdução

Os agentes comunitários de saúde (ACS) são 
profissionais que convivem com a realidade e as 
práticas de saúde do bairro onde moram e trabalham, 
ocupando lugar de mediador entre a comunidade e a 
equipe de saúde, contribuindo para a qualificação da 
assistência prestada pela Estratégia Saúde da Família.  
A Liga de Saúde de Família e comunidade (LASFC) 
foi criada em agosto de 2010. Com uma equipe 
multiprofissional, conta com representantes de todos 
os cursos da área da saúde do campus Umuarama 
da Universidade Federal de Uberlândia. Baseada nos 
pilares da graduação, a Liga conta com projetos de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, de modo a abordar o 
programa de saúde da família em sua totalidade. No 
projeto de extensão, a liga realiza uma atividade de 
educação permanente com as agentes comunitárias 
nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF).

Desenvolvimento

O Projeto conta com uma programação de oficinas 
que são realizadas, a priori, com os membros integrantes 
da liga, com a orientação de uma tutora responsável. Em 
reuniões semanais, discutimos os assuntos pertinentes 
as oficinais, e compartilhamos conhecimentos e duvidas 
para que possamos nos capacitar, e assim, repassar 
e compartilhar essas informações com as agentes 
comunitárias de saúde.

A questão da saúde bucal foi um assunto levantado 
pelas próprias agentes, por meio de um questionário 
que é aplicado na primeira visita à unidade. Mesmo 
que requisitado em minoria, buscou-se a criação de 
uma oficina que abordasse o assunto, a fim de inovar 
as temáticas trabalhadas, e tentar reunir a contribuição 
de todas integrantes da liga para a execução de uma 
oficina.

Na primeira etapa da oficina de Saúde Bucal, é 
realizado um jogo de “mitos e verdades” em que são 
repassadas frases em papeis recortados, e as agentes 
devem se posicionar se a informação é “verídica”, 
“falsa”, ou “depende”. Para preservar a identidade das 
agentes, elas podem optar por assinalar no papel a 
resposta, e os alunos que conduzem a oficina, leem ao 
final e abrem o assunto para discussão. A ideia dessa 
dinâmica é gerar um momento de diálogo, lembrando 
sempre que a intenção não é oprimir “respostas 
erradas”, e sim construir um conhecimento que possa 
ser transmitido à população, sem necessariamente ser 
um profissional da área.

A segunda etapa da oficina consiste na elaboração 
de materiais didáticos para serem disponibilizados 
nas unidades. O objetivo dessa etapa é incentivar as 
agentes criarem formas de conscientização, por meio de 
um cartaz dinâmico que possa ser informativo, de fácil 
leitura, e que possa ter impacto na vida da população 
que frequente a unidade. Os organizadores da oficina 
devem disponibilizar para as agentes uma pesquisa 
impressa, com o tema “Como cuidar da sua prótese 
removível (dentadura)” ou “mitos e verdades sobre a 
saúde bucal”, por exemplo. Os alunos também deverão 
levar algumas canetas, ilustrações, e cartazes para a 
confecção do informativo que será baseado na pesquisa, 
revisada por um professor do curso de Odontologia.

Conclusão
A Liga considera o projeto uma forma fundamental 

de se pensar e refletir o processo de construção de 
uma educação popular em saúde, tendo em vista que a 
metodologia usada permeia o princípio da acessibilidade 
ao saber de ambos os lados – tanto alunos, como 
agentes.

Tendo em vista o caráter dinâmico em que os 
saberes tecnológicos se renovam na área da saúde, o 
projeto visa compartilhar conhecimentos de forma a 
atingir indiretamente a população que fica aos cuidados 
das agentes de saúde.

As agentes comunitárias dentro da Atenção 
Básica trabalham com a promoção a saúde. Elas – em 
sua maioria mulheres - acabam desempenhando 
um papel fundamental no processo de construção 
do conhecimento. Sendo assim, a capacitação e a 
atualização desses profissionais se tornam de extrema 
importância na perpetuação de conhecimentos que 
podem de fato, promover saúde.   

*Graduanda de odontologia da FOUFU. e-mail: Stephany.Yasmine@hotmail.com., 
**Graduanda de Fisioterapia;
***Graduanda em Enfermagem;
****Graduando em Medicina;  
***** Graduanda em Psicologia;
******Docente do Magistério superior auxiliar da Faculdade de Medicina.
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Para os alunos, a Liga representa uma forma de 
construção de uma atuação multiprofissional que 
busque acima de tudo, o atendimento humanizado e 
integral! Toda equipe envolvida com a Liga de Saúde de 
Família e comunidade (LASFC) se orgulha em dizer que 
nossas ações CRIAM um SUS melhor!

FIGURA 2 – Foto dos alunos e agentes realizando oficina na sala de espera.

ATUAÇÃO DA LIGA DE ODONTOPEDIATRIA NA FOUFU

Liga de Odontopediatria

Introdução

As ligas acadêmicas estão presentes em diversas 
faculdades da área de saúde e vem crescendo 
vertiginosamente em todo país, principalmente na área 
médica. A Liga Acadêmica (LA) constitui um modelo 
idealizado e organizado por alunos de diferentes 
períodos sob a tutela de um professor coordenador, cuja 
função é auxiliar e orientar as atividades, objetivando 
estudar e se aprofundar em um determinado tema, 
atendendo as demandas em saúde da população.1 

Firmando-se no tripé ensino, pesquisa e extensão, 
a LA é caracterizada por ser um espaço não engessado 
no qual os alunos assumem papel ativo no processo de 
aprendizado, contemplando uma formação generalista, 
crítica e condizente com a atual realidade social. 1.

Dada a importância da participação dos estudantes 
em atividades extracurriculares para sua formação 
profissional, este relato mostra a atuação da Liga de 
Odontopediatria (LIOP) da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Uberlândia (FOUFU).

Desenvolvimento 

Nos dicionários, a palavra “liga”, além de sinônimo 
de ligação, significa aliança, pacto. Nesta associação 
estudantil, caberia aos alunos definir os rumos da LA, 
sob a supervisão de um ou mais professores. Desta 
forma além de aulas, cursos, atividades de pesquisa 
e assistência em diferentes cenários é importante a 

inserção dos alunos na comunidade.2 
A LIOP da FOUFU está vinculada à Área de 

Odontologia Pediátrica, tendo sido aprovada como 
Projeto de Extensão da UFU (PROEX-PEIC n.13.614), no 
início do ano de 2016.

A LIOP tem o intuito de desenvolver atividades 
educativo-preventivas de saúde bucal direcionadas 
aos pais de bebês, para as crianças e pacientes com 
deficiências. Além disso, busca uma integração entre 
a comunidade acadêmica, visando a participação das 
diferentes especialidades odontológicas, assim como de 
outros cursos da área de saúde. 

Os alunos Natiely Nunes Sousa, Nilson Ferreira 
de Oliveira Neto e Filipe D`Angelo Tavares foram os 
responsáveis pela constituição inicial da LIOP, a qual é 
coordenada pela Profa. Dra. Alessandra Maia de Castro 
Prado e com o apoio dos outros docentes da Área, as 
Profas. Dras. Fabiana Sodré de Oliveira, Danielly Cunha 
de Araújo Ferreira e Ana Paula Turrioni Hidalgo.

Atualmente, a LIOP tem a participação de 14 alunos 
de diferentes períodos, sendo dois destes contemplados 
com bolsa. Os alunos estão distribuídos em três 
comissões, sendo a Comissão Científica coordenada 
pela aluna Natiely Nunes Sousa, a Comissão Interna, 
coordenada por Camila Raíssa Oliveira Gontijo e a 
Externa pela discente Rachel de Freitas Silva.

A Comissão Científica visa desenvolver atividades 
de cunho acadêmico, promovendo eventos voltados 
para os principais assuntos relacionados à saúde 
da criança. Além disso, os alunos dessa comissão 
têm buscado estabelecer protocolos para nortear as 
condutas adotadas pelos profissionais no atendimento 
de urgência de pacientes infantis.

A Comissão Interna é responsável pelo acolhimento 
dos pacientes antes do atendimento odontológico, 
nas clínicas voltadas ao público infantil do Hospital 
Odontológico da UFU. O acolhimento objetiva deixar 
o paciente mais tranquilo no ambiente em que será 
realizado o seu atendimento, de modo que a criança 
fique menos apreensiva e receosa com o tratamento. 
Para isso, a equipe desenvolve um trabalho de interação 
com as crianças, por meio de brincadeiras, jogos, 
desenhos, música e outros.

A Comissão Externa promove programas sociais 
para doações de alimentos, vestimentas e brinquedos; 
além de eventos desenvolvidos em orfanatos, escolas, 
creches e demais entidades, levando educação, 
prevenção e promoção de saúde para a população, 
além de carinho e atenção.
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Composição Atual da Liop: 

Anna Luiza Dantas da Costa Pereira

Camila Raíssa Oliveira Gontijo

Eduarda Rodrigues Gomes

Jéssica Monteiro Mendes

João Victor de Sousa

Lara Izabella Franco Mariano

Natiely Nunes Sousa

Nilson Ferreira de Oliveira Neto

Paula de Freitas Moreira Gomes

Priscila Agustinha Neves de Souza 

Rachel de Freitas Silva

Rafael Correa de Faria

Rafaella Cristina Carvalho

Stéfani Aparecida Santana Silva 

Tatiana Azavedo Pêcego

Entre as atividades desenvolvidas neste ano, se 
destacam o I Fórum de Odontopediatria com o tema 
“Desmistificando o traumatismo dentário” com a 
participação das Profas. Dra. Fabiana Sodré de Oliveira 
e Priscila Barbosa Ferreira Soares, abordando o tema na 
dentição decídua e permanente, contando com mais de 
200 inscritos. A LIOP também desenvolveu uma atividade 
na Associação de surdos e mudos de Uberlândia, onde 
os alunos Camila, Natiely e Rafael, acompanhados pela 
Profa. Dra. Danielly Cunha Araújo Ferreira apresentaram 
uma palestra sobre saúde bucal. E ainda a participação 
ativa dos membros da LIOP na Semana de Saúde Bucal 
organizada pelo Conselho Regional de Minas Gerais, 
onde foi possível desenvolver atividades educativas e 
realização de escovação na APAE (Uberlândia) e na ONG 
Cristina Cavanis.

Além disso, deve-se ressaltar as atividades 
promovidas semanalmente na recepção das Clínicas de 
Odontopediatria (Clínica de Prevenção, de Tratamento, 
de Bebês e de Pacientes com Deficiência), onde os 
alunos da LIOP, por meio de escalas, realizam atividades 
lúdicas na recepção, buscando humanizar o atendimento 
e tornando, mesmo com limitações de espaço físico, o 
ambiente mais acolhedor. 

Ainda é preciso ressaltar a necessidade de 
elaboração de um estatuto normatizando desde o 
ingresso e permanência na liga, deveres e direitos, 
permitindo desta forma que as tomadas de decisões 
estejam respaldadas e sejam respeitadas.

 Assim, para a Área de Odontologia Pediátrica a 
criação da LIOP veio colaborar no sentido de aproximar 
discentes de diferentes períodos da área, além de 

permitir a disseminação de conhecimento e estimular 
condutas em odontopediatria baseadas em evidências.

Conclusão

A LA por ser um modelo mais flexível de atuação 
na universidade contribui para o exercício da cidadania, 
humanização e trabalho em equipe. Assim, a LIOP 
tem procurado “ligar” a pesquisa-ensino-extensão 
estimulando a busca e inovação no processo de 
aprendizado. 

Palavras-chave: Odontopediatria; Extensão comunitária, 
Estudantes de odontologia
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FRENOTOMIA LINGUAL EM BEBÊS
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Introdução 

A anquiloglossia é uma anomalia oral congênita 
que se caracteriza por um freio lingual curto, o qual 
pode apresentar clinicamente com aspecto delgado ou 
espesso, e estar inserido anteriormente, restringindo a 
mobilidade da língua em graus variáveis de severidade.1,2

A literatura mostra considerável discrepância nas 
taxas de prevalência da anquiloglossia em recém-
nascidos, variando entre 3% a 16%. A principal 
razão para esta ampla variação parece ser a falta de 
uma padronização ou critérios clínicos aceitos para a 
realização do diagnóstico.3 

Bebês com anquiloglossia podem vivenciar 
dificuldades na amamentação, pois apresentam 
destacamentos constantes do mamilo, incapacidade 
de vedamento no seio materno, engasgos, risco de 
desidratação neonatal, perda de peso e desmame 
precoce.4 Para as lactantes, quadros de mastite, mamilos 
doloridos, dor ao amamentar ou hematomas no mamilo 
estão relacionados também à anquiloglossia.5

Assim, as dificuldades no processo de amamentação 
experimentadas tanto pela criança quanto pela mãe 
podem levar ao abandono do aleitamento materno. 
Considerando que a recomendação da Organização 
Mundial da Saúde (2001)6 é que o aleitamento natural 
seja exclusivo até o sexto mês de vida do bebê, 
torna-se fundamental a avaliação do freio lingual nos 
primeiros dias de vida. O diagnóstico precoce possibilita 
o tratamento imediato e a prevenção dos problemas 
decorrentes da anquiloglossia. Ademais, o exame é 
simples, rápido, indolor e acessível aos profissionais da 
área da saúde.7 

Em 20 de junho de 2014 foi sancionada no Brasil 
a lei nº 13.002, segundo a qual torna-se obrigatória a 
realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua 
em Bebês, proposto por Martinelli e colaboradores, 
nas crianças nascidas nas dependências de todos os 
hospitais e maternidades do país. 7 

De acordo com a American Association of Pediatric 
Dentistry (2015/16), a frenotomia é o procedimento de 
escolha para tratamento da anquiloglossia em lactentes, 
que consiste na divisão (corte) do freio lingual. Outros 
procedimentos incluem a frenuloplastia (correção da 
posição anatômica) e frenectomia ou frenulectomia 
(excisão do frênulo lingual). 8

Desenvolvimento 

A língua é um órgão muscular especializado da 
cavidade bucal que se relaciona com a fala e a respiração 
e, especialmente, desempenha papel fundamental 
no processo de alimentação, uma vez que participa 
ativamente de funções como a sucção, a mastigação e 
a deglutição.9 

O frênulo possibilita ou interfere na livre 
movimentação da língua. Quando não ocorre a sua 
apoptose completa, durante o desenvolvimento 
embrionário, o tecido residual que permanece pode 
limitar os movimentos da língua, podendo levar à 
anquiloglossia. 10

A Academia de Medicina da Amamentação define 
anquiloglossia parcial como a presença de um freio 
lingual que altera a aparência e/ou a função da língua 
da criança devido ao seu comprimento reduzido, falta 
de elasticidade ou inserção muito distal na superfície 
ventral da língua, ou ainda sobre a crista gengival. Já 
a anquiloglossia completa ocorre quando há extensa 
fusão da língua com o soalho da boca e é extremamente 
rara.11

A exata etiologia da anquiloglossia é ainda 
desconhecida, embora seja provável que decorra de um 
desenvolvimento anormal da mucosa que recobre os 
dois terços anteriores da língua. Na maioria dos casos 
a anquiloglossia é um achado isolado em crianças. 
Existem algumas evidências que a anquiloglossia pode 
ser uma alteração geneticamente transmissível, porém 
os componentes genéticos que regulam o fenótipo e a 
penetrância nos pacientes afetados são desconhecidos.12 
No entanto, tal achado físico pode estar associado a 
algumas síndromes.13 Além disso, o consumo materno 
de cocaína aumenta o risco de anquiloglossia. 14

Entre os lactentes com anquiloglossia há uma 
incidência de 25% a 80% de dificuldades no processo 
de amamentação, incluindo desidratação neonatal, 
perda de peso e déficit de crescimento por ingestão 
insuficiente de leite, tempo prolongado de mamada e 
desmame precoce, enquanto para as mães, mamilos 
doloridos e machucados, bem como o ingurgitamento 
das mamas15, 16. O vedamento ineficaz decorrente da 
restrição dos movimentos da língua parece ser a causa 
subjacente de tais dificuldades.17,18Mecanicamente, 
bebês com anquiloglossia não são capazes de estender 
a língua ao longo da crista do rebordo inferior para 
formar uma vedação adequada e, portanto, manter a 
mama na boca. Para uma amamentação eficiente, é 
necessária mobilidade adequada da língua e crianças 
com anquiloglossia muitas vezes não conseguem 
superar a sua deficiência, exigindo, assim, correção 
cirúrgica.19 

*Especialista em Odontopediatria. email: talitafrc@yahoo.com.br
**PhD em Odontopediatria, Professora da área de Odontologia Pediátrica, Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia
***Graduanda em Odontologia, Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia
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São muitas as vantagens do aleitamento materno 
e já bastante reconhecidas, quer a curto, quer em longo 
prazo, existindo um consenso mundial de que a sua 
prática exclusiva é a melhor maneira de alimentar as 
crianças até seis meses de vida, sendo esta a orientação 
da Organização Mundial da Saúde desde 2001.6 A partir 
daí a criança deve receber alimentação complementar e 
manter o aleitamento materno até completar dois anos 
ou mais.20 

Até o momento não existe um teste validado, 
considerado padrão-ouro para diagnóstico de 
anquiloglossia em neonatos, que identifique casos 
graves e moderados ou que seja recomendado para 
triagem neonatal.3. 

A ferramenta de avaliação de Hazelbaker para 
função do frênulo lingual - Assessment Tool for Lingual 
Frenulum Function - (ATLFF) (1993) foi o primeiro 
instrumento desenvolvido para avaliar de forma 
quantitativa a anquiloglossia e, por conseguinte, a 
recomendação de frenotomia lingual. São avaliados 
cinco itens relacionados à aparência do frênulo lingual e 
sete itens relacionados à sua função.2 

No Brasil, Martinelli et al. (2013) propuseram um 
novo protocolo, contendo três partes: história clínica 
(aspectos hereditários e perguntas à mãe sobre a 
amamentação); avaliação anátomofuncional e avaliação 
da sucção não–nutritiva e nutritiva.21 

De acordo com a Lei 13.002 (2014), o protocolo 
de avaliação do frênulo lingual, recomenda a 
triagem neonatal (realizada nas primeiras 48 horas 
após o nascimento), na qual é realizada somente a 
avaliação anatomofuncional do bebê, considerando 
que o bebê demora de 15 a 20 dias para se adaptar 
às novas condições de vida. Esta avaliação inicial 
permite diagnosticar os casos mais severos e indicar a 
frenotomia lingual já na maternidade. Nos casos onde 
houver dúvida, ou não for possível visualizar o frênulo 
lingual, o bebê é encaminhado para reteste com 30 
dias de vida e o protocolo completo é aplicado. Deve-
se ressaltar que os pais devem ser orientados sobre 
possíveis dificuldades na amamentação, para que não 
ocorra o desmame precoce nesse período.7

Com o objetivo de produzir uma ferramenta 
simples para proporcionar uma avaliação consistente 
da aparência e função da língua em crianças com 
anquiloglossia, foi desenvolvida a Ferramenta de 
Avaliação da Língua de Bristol (BTAT), com base na 
prática clínica e tendo como referência a avaliação 
de Hazelbaker para função do freio lingual (ATLFF). 
Os elementos da BTAT são: (1) aparência da ponta da 
língua – foi selecionada porque, para muitos, é uma 
das principais formas de identificar a língua presa; (2) 
ligação à crista gengival inferior – permite ao profissional 
identificar a presença de anquiloglossia nos casos em 
que a aparência pode não ser óbvia; (3) a elevação 
da língua - também é fácil de ver, desde que o bebê 
esteja acordado e é idealmente avaliado quando o bebê 
está chorando; (4) protrusão da língua – se a criança 
estiver dormindo e o avaliador for incapaz de perceber 
a protrusão da língua do bebê, os pais costumam estar 

cientes do quão longe o seu bebê pode projetar sua 
língua. Este é também um dos itens em que os pais 
prioritariamente observam melhoria após a frenotomia. 
As pontuações obtidas para os quatro itens são somadas 
e podem variar de 0 a 8, sendo que, escores de 0 a 3 
indicam redução mais grave da função da língua. 22

É bem estabelecido o fato de que a anquiloglossia 
não se resolve por conta própria. Forlenza et al. 
(2010) sugerem que, quando houver anquiloglossia 
concomitante com problemas na amamentação que 
não sejam facilmente resolvidos, a frenotomia lingual 
deve ser realizada.23

 O procedimento gera mínimo desconforto para 
os bebês, uma vez que o freio lingual tem sua membrana 
desprovida de inervação sensorial, é fino e pouco 
vascularizado, resultando em escasso sangramento após 
o corte. A criança pode ser amamentada imediatamente 
após a frenotomia.18, 24 

De acordo com a Food and Drug Administration 
(Estados Unidos), as preparações orais contendo 
benzocaína só devem ser utilizadas em lactentes 
sob rigorosa supervisão médica, devido à rara, mas 
potencialmente fatal, o risco de metemoglobinemia. 
No entanto, os autores avaliaram o efeito analgésico 
da aplicação tópica de benzocaína antes da frenotomia 
lingual em crianças com anquiloglossia e compararam 
a duração do choro após frenotomia lingual em 
lactentes nascidos a termo que receberam, ou não, a 
aplicação tópica de benzocaína antes do procedimento. 
Participaram 21 crianças e o tempo de choro foi menor 
que um minuto, em todos os pacientes. O tempo 
médio de choro no grupo de benzocaína (21,6 ± 13,6 
segundos) foi maior do que no grupo controle (13,1 ± 
4,0 segundos), assim, os bebês tratados com benzocaína 
tópica não beneficiaram de analgesia tópica. 25

Para avaliar os benefícios da frenotomia sobre 
o aleitamento materno em crianças, e determinar a 
influência da idade de realização da mesma, Sharma; 
Jayraj (2015) realizaram um estudo que envolveu 
um questionário telefônico aplicado a todos os 
pacientes diagnosticados com língua presa ao longo 
de 12 meses, pré-intervenção cirúrgica e após um 
mês da realização da frenotomia. De 54 crianças com 
diagnóstico de anquiloglossia, 86% foram submetidas 
à frenotomia, sem complicações cirúrgicas e 78% das 
mães participaram da pesquisa. Do total de mães, 81% 
relataram melhora na amamentação contra 17% no 
grupo que não realizou o procedimento cirúrgico. Para 
as crianças que se submeteram à frenotomia, houve 
uma melhora relatada em 94% daquelas com idade 
inferior a 30 dias, contra 68% em crianças com idade 
superior a 30 dias. 26 

Recentemente, Martinelli et al. (2015) publicaram 
um estudo relatando que, após frenotomia lingual, 
crianças com anquiloglossia exibiram mudanças nos 
padrões de aleitamento materno - o número de sucções 
aumentou e a duração da pausa entre grupos de sucção 
diminuiu - enquanto o grupo controle manteve os 
mesmos padrões de amamentação. Além disso, todos 
os sintomas relatados pelas mães de bebês com a língua 
presa foram melhorados após a frenotomia lingual. 27 
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Um estudo retrospectivo avaliou o momento de 
realização da frenotomia e seu impacto sobre fatores 
relacionados à mãe e à criança. Foram examinados 
31 bebês com anquiloglossia e dificuldades na 
amamentação. Após a frenotomia, foi observada 
melhora no vedamento em todas as crianças e as 
mães experimentaram uma melhora subjetiva na dor 
nos mamilos e ingurgitamento mamário. A frenotomia 
melhorou o ganho de peso das crianças, mas maiores 
ganhos de peso foram obtidos nos bebês submetidos 
à frenotomia precoce (antes do oitavo dia) em 
comparação com os bebês que foram submetidos à 
frenotomia tardia.28

Durante as últimas décadas, em razão da utilização 
generalizada e predominante da mamadeira, a 
anquiloglossia foi relegada ao status de um “não-
problema” devido à falta de impacto significativo 
sobre comportamentos alimentares de crianças que 
fazem uso de mamadeira. Assim, muitos pediatras 
contemporâneos foram ensinados que o tratamento 
para a anquiloglossia é um conceito ultrapassado, uma 
relíquia de tempos passados. Apesar disso, entre os 
especialistas em lactação, a anquiloglossia emergiu 
como uma reconhecida causa das principais dificuldades 
na amamentação. Ademais, sua correção é considerada 
de simples.29 

 Apesar de ser considerado um procedimento 
simples, 29 Opara et al. (2012) relataram dois casos 
de choque hemorrágico em bebês após frenotomias 
realizadas por parteira tradicional e outra por agente 
de saúde, ressaltando a importância da realização do 
procedimento por profissional tecnicamente capacitado. 
Além disso, a presença de mastite ou infecção do 
mamilo da mãe pode aumentar o risco de infecção no 
sítio operatório da língua do bebê, assim o tratamento 
de qualquer infecção deve ser instituído antes do 
procedimento operatório.

De acordo com parecer técnico-científico 
elaborado por Venancio et al. (2015) a frenotomia 
poderia ser indicada nos casos de anquiloglossia grave 
diagnosticados na maternidade e nos demais casos 
quando se identificar problemas de amamentação. 
O procedimento deveria ser realizado por médico ou 
dentista com o consentimento informado dos pais 
e após o procedimento cirúrgico faz-se necessário o 
acompanhamento da dupla mãe-bebê para apoio à 
amamentação e avaliação da possibilidade de recidivas.3

Conclusão

Com base na literatura consultada foi possível 
concluir que a anquiloglossia deve ser diagnosticada 
precocemente, por meio de um protocolo, e quando 
necessário, a frenotomia deve ser realizada, permitindo 
que o aleitamento materno ocorra sem interferência do 
freio lingual curto. 

Palavras-chave: lactentes, freio lingual, amamentação.
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Resumo

O tempo médio para a construção de próteses totais 
removíveis é relativamente longo, sendo também 
longo e difícil o período de acomodação do paciente 
as novas próteses. Uma alternativa para a redução do 
tempo clínico, tanto de construção quanto de controle 
posterior, é a utilização da técnica de tempo reduzido, 
indicada para pacientes que cujas próteses apresentam 
bases com boa adaptação, porém com deficiências 
estéticas e ou funcionais. Este trabalho relata um caso 
clínico no qual a prótese total removível foi construída 
pela técnica de tempo reduzido. No caso apresentado, o 
resultado obtido foi bastante favorável, tanto do ponto 
de vista estético quanto funcional. Além disso, houve 
uma redução significativa do tempo de execução e 
principalmente de controle posterior.

Introdução 

A população brasileira vem envelhecendo de 
forma rápida desde o início da década de 60, quando 
a queda das taxas de fecundidade começou a alterar 
a estrutura etária da população. Em 2020, cerca de 
9% dessa população terá 60 anos ou mais, contra 
5% em 19961. Estima-se que em 2060 26,8% da 
população brasileira terá 65 anos ou mais. Esse quadro 
epidemiológico evidencia a urgência de políticas de 
Estado e demais setores da sociedade no preparo para 
o atendimento deste grupo, que, além do crescimento 
e maior longevidade, busca qualidade de vida, produtos 
e serviços. 

Para o atendimento adequado desse grupo de 
indivíduos é fundamental que o profissional cirurgião-
dentista tenha conhecimento sobre as alterações, tanto 
sistêmicas quanto bucais, que ocorrem em virtude do 
envelhecimento do organismo, e, ao mesmo tempo, 
saiba das necessidades e expectativas dos indivíduos 
que se encontram nessa faixa etária. Em muitos casos, 
a preocupação excessiva com materiais restauradores 
específicos altamente cosméticos para os idosos é 
secundária, uma vez que esta pode não ser a vontade 
ou necessidade real destes pacientes, devendo o 
maior foco se concentrar na função mastigatória e 
suas repercussões sistêmicas e não apenas na estética, 
normalmente priorizada por jovens e adultos, mas, na 
maioria dos casos, distante das prioridades daqueles 

situados nessa faixa etária. Ressalta-se ainda que 
o tratamento dos pacientes que estão inseridos 
nesse grupo deve ser humanizado e personalizado, 
com paciência carinho e atenção especial, além de 
conhecimento multidisciplinar, gerontológico2, e com 
menor tempo de duração possível.  

Dados recentes do IBGE revelam que em 2013 7,4% 
da população brasileira era composta de indivíduos 
com 65 anos ou mais3. Segundo estudo das condições 
de Saúde Bucal da População Brasileira – SB BRASIL 
20104, em relação à necessidade de próteses, 13% dos 
adolescentes necessitam de próteses parciais. Para os 
adultos, a necessidade de algum tipo de prótese ocorre 
em 69% dos casos, sendo a maioria (41%) é relativa à 
prótese parcial removível. Em idosos de 65 a 74 anos, 
23% necessitam de prótese total em pelo menos um 
arco, o que representa um contingente aproximado de 
3,5 milhões de idosos que necessitam de prótese total 
removível em pelo menos um maxilar.

Considerando especificamente o tratamento 
realizado com próteses totais removíveis, em média, as 
técnicas propostas na literatura para confecção desses 
aparelhos utilizam seis tempos clínicos5,6,7,8,9,10, quais 
sejam: exame clínico, moldagem anatômica, moldagem 
funcional, registro intermaxilar, prova da seleção 
e montagem dos dentes artificiais, e instalação do 
aparelho protético, isso sem contar com os retornos pós 
instalação. Essas técnicas para a confecção de próteses 
totais têm sido sugeridas visando satisfazer estética, 
fonética, e função11,12, bem como facilitar ao máximo 
a adaptação funcional do paciente ao tratamento 
reabilitador. Sabe-se que a adaptação do paciente ao 
desenho das novas próteses é muito mais fácil quanto 
mais semelhante esse for do desenho das próteses 
antigas13,14,15.

Com base nas especificidades relacionadas à 
idade da maior parte dos pacientes que necessitam 
ser reabilitados com próteses totais removíveis, e 
frente à necessidade de substituição de aparelhos 
protéticos antigos, uma alternativa para a redução do 
tempo clínico, tanto de construção quanto de controle 
posterior, é a utilização da técnica de tempo reduzido ou 
técnica alternativa16,17,18,19, indicada para pacientes que 
cujas próteses apresentam bases com boa adaptação, 
porém com deficiências estéticas e ou funcionais.  Em 
pacientes com experiência prévia no uso de próteses 
totais, ao receberem próteses novas, as queixas podem 
ser mais severas, desestimulando a aceitação do novo 
tratamento. A técnica alternativa para a substituição 
de próteses totais antigas possibilita a transferência do 
formato das superfícies polidas das próteses antigas 
para as novas, tornando mais agradável o período de 
adaptação do paciente.
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O objetivo deste trabalho foi relatar, por meio de um 
caso clínico, a reabilitação de um paciente desdentado 
total superior e parcialmente dentado inferior, no qual 
a prótese total removível superior foi construída com 
sucesso pela técnica de tempo reduzido ou alternativa.  

Relato de caso
Paciente do gênero masculino, 72 anos, compareceu 

ao Hospital Odontológico da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Federal de Uberlândia em busca de 
tratamento odontológico. Durante a anamnese relatou 
insatisfação com suas próteses, especialmente com 
relação à estética, já que sua prótese superior havia 
passado por vários reparos. 

Durante o exame clínico foi constatado que se 
tratava de um paciente desdentado total superior e 
parcial inferior com os dentes remanescentes (35 ao 44) 
em bom estado de conservação e com adequado suporte 
periodontal, confirmado pelo exame radiográfico. 
O rebordo alveolar superior apresentava discreta 
reabsorção anterior com presença de tecido fibromucoso 
flácido. O rebordo alveolar inferior encontrava-se 
bastante reabsorvido e o plano oclusal dos dentes 
inferiores alterado, com discreta extrusão dos elementos 
remanescentes, e com presença de pequenos desgastes 
nas incisais dos dentes anteriores. As tuberosidades 
apresentavam-se ligeiramente aumentadas. Tais sinais 
clínicos são compatíveis como os descritos para a 
Síndrome de Kelly ou da Combinação20,21. Além disso, os 
remanescentes dentais apresentavam bastante cálculo 
devido à dificuldade de higienização apresentada pelo 
paciente, uma vez que suas mãos apresentavam atrofia 
em decorrência da Hanseníase, doença contraída pelo 
paciente há 50 anos (Figura 1). 

FIGURA 1- Vista frontal da condição inicial do paciente. Notar a presença 
de sinais compatíveis com a síndrome da combinação de Kelly ou da 
Combinação.

A prótese total superior apresentava várias 
trincas em virtude dos vários reparos realizados 
na mesma (Figuras 2A e 2B). Entretanto, apesar 
dos reparos feitos, a mesma apresentava-se com 
área basal satisfatória, com a qual o paciente 
estava bastante acostumado, o que justificou 
a indicação da técnica alternativa ou de tempo 
reduzido na confecção da nova prótese.

FIGURA 2- A- Vista frontal da prótese da prótese em posição. Notar a presença 
de trincas e comprometimento estético. B- Vista interna da base mostrando 
os reparos.

Após a raspagem, profilaxia e reconstrução das 
incisais dos dentes desgastados, o que promoveu 
o alinhamento dos dentes remanescentes, foi feita 
a moldagem da porção interna da prótese total 
superior do paciente com silicone de condensação 
(Vigodent,COLTENE - Vigodent S/A indústria e comércio- 
Bonsucesso, Rio de Janeiro-RJ - BRASIL) (Figura 3A), 
obtendo-se um molde bastante fiel da área basal da 
prótese (Figura 3B). Diretamente sobre esse molde 
foi confeccionada a base de prova em resina acrílica 
ativada quimicamente (VIPI FLASH- Vipi Indústria, 
Comércio,Export, Import de Produt Odontológicos LTDA- 
Pirassununga- São Paulo- BRASIL) (Figuras 3C e 3D). Essa 
manobra excluiu os passos iniciais de moldagem para 
obtenção do modelo de estudo, confecção de moldeira 
individual e moldagem funcional para obtenção do 
modelo de trabalho. O arco inferior foi moldado com 
hidrocolóide irreversível (EZACT KROMM- Vigodent S/A 
indústria e comércio–Bonsucesso - Rio de Janeiro-RJ - 
BRASIL) para obtenção do modelo de estudo.

A

B
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FIGURA 3-  A – Moldagem da porção interna da prótese; B- Molde em obtido 
em silicone C- Base de prova confeccionada diretamente sobre o molde de 
silicone; D – Molde e base de prova.

Como o paciente era portador de prótese parcial 
removível inferior e os nichos existentes estavam 
satisfatórios, após o planejamento foram feitos apenas 
acabamentos e polimentos prévios à moldagem para 

obtenção do modelo de trabalho, também realizada 
com hidrocoloide irreversível. Obteve-se modelo 
de gesso especial (DURONE IV- Indústria e Comércio 
LTDA- Petrópolis – RJ - Brasil). O modelo de trabalho 
com o planejamento da prótese parcial removível foi 
encaminhado para o técnico em prótese dentária para 
confecção da armação metálica (Figura 4A, 4B).

FIGURA 4- A – Molde em hidrocoloide irreversível para obtenção do modelo 
de trabalho; B – Modelo de trabalho e armação metálica da prótese parcial 
removível.

Após a prova da armação metálica na boca do 
paciente (Figura 5A) , sobre a grade da mesma, foi 
confeccionada uma base de registro em resina acrílica 
quimicamente ativada, para fornecer mais estabilidade 
durante o registro intermaxilar (Figura 5B). Sobre as bases 
de prova superior e inferior foram levantados planos de 
cera (Figura 5C), os quais permitiram a realização do 
registro intermaxilar (Figura 5D). Finalizado o registro, 
foram demarcadas as linhas de referência para seleção 
e montagem dos dentes artificiais. 

A

B

C

D
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FIGURA 5- A- Prova da armação metálica; B – Base de registro confeccionada 
sobre a grade da armação metálica; C – Bases de prova com planos de 
orientação; D - Registro intermaxilar com linhas de referência para escolha 
dos dentes artificiais.

Como salientado anteriormente, na técnica utilizada 
neste trabalho foram suprimidos os passos iniciais 
utilizados nas próteses totais removíveis convencionais.  

Como a base de prova superior foi confeccionada 
diretamente sobre o molde de silicone, foi necessário o 
preenchimento da porção interna da mesma, também 
com silicone pesada, o que permitiu a montagem dos 
modelos em articulador após o registro. Na sequência, 
após a montagem dos dentes artificiais, os mesmos 
foram provados e ajustados à boca do paciente (Figura 6).

FIGURA 6- Prova da seleção em montagem dos dentes artificiais.

Após a prova da seleção e montagem dos dentes 
artificiais, a base de prova superior foi utilizada para 
moldagem funcional do arco, com objetivo de promover 
adequada adaptação da prótese à mucosa do paciente. 
Para essa moldagem foi utilizada pasta à base de 
óxido de zinco e eugenol (PASTA DE IMPRESSÃO LS-
VIGODENT-COLTENE- Vigodent S/A Indústria e Comércio- 
Bonsucesso- Rio de Janeiro-RJ-BRASIL). Durante esse 
passo foi solicitado ao paciente o fechamento bucal 
até o engrenamento, mantendo a dimensão vertical 
de oclusão definida no momento do registro (Figura 
7). Além disso, também foi solicitado ao paciente que 
realizasse os movimentos funcionais de lábio e língua. 
Finalizada a moldagem funcional, foi solicitado ao 
técnico de laboratório o processamento das bases e 
finalização das próteses.

FIGURA 7- Moldagem funcional do arco superior.

Finalizado o processamento das bases, as próteses 
foram instaladas e ajustadas (Figura 8). Foi necessário 
apenas um controle posterior à instalação, cujo ajuste 
requerido foi apenas na prótese parcial removível 
inferior. A figura 9 ilustra o sorriso do paciente após a 
conclusão do caso.

A

B
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FIGURA 8- Próteses instaladas. Notar o excelente resultado obtido.

FIGURA 9- Sorriso do paciente após a conclusão do caso.

Discussão

Os métodos tradicionais para confecção de próteses 
totais, os quais exigem uma ampla seqüência de 
procedimentos clínicos e laboratoriais têm sido aceitos 
e ensinados pela maioria das faculdades de Odontologia 
no Brasil e também do exterior, sendo enfatizada a 
necessidade da qualidade técnica na realização desses 
procedimentos para que estes sejam bem sucedidos11,12.  

Algumas abordagens têm sido descritas no 
intuito de simplificar, modificar ou eliminar etapas 
clínicas e laboratoriais para a fabricação de próteses 
totais, especialmente para pacientes portadores de 
próteses antigas 16,17,18,19. Essas técnicas alternativas e 
simplificadas, mesmo com redução de passos, visam o 
estabelecimento de protocolos mínimos que estejam em 
conformidade com princípios protéticos e biofuncionais, 
os quais levariam à obtenção de próteses capazes 
de restabelecer efetivamente a função mastigatória, 
estética e qualidade de vida. 

Em tese, em pacientes portadores de próteses 
totais antigas haveria maior facilidade de adaptação, 
quando da substituição por novas próteses totais, uma 
vez que o paciente já possui o controle neuromuscular 
adquirido em sua experiência anterior. Porém, muitos 
pacientes são resistentes à aceitação das novas 
próteses, comparecendo às consultas de controle com 
queixas relacionadas à forma, espessura e extensão das 
bases das mesmas. Isso ocorre devido ao fator biológico, 
isto é, à adaptação funcional do sistema neuromuscular 

do paciente em relação ao desenho da sua prótese 
antiga12. Este fato ocorre porque o padrão de ação 
neuromuscular só é eficaz para as próteses antigas, que 
possuíam superfícies polidas que se harmonizavam com 
o padrão pré-existente13.

Pela técnica convencional, até que o padrão de 
ação muscular entre em consonância com a nova forma 
das superfícies polidas, o paciente experimentará todos 
os tipos de desconfortos, tais como deslocamentos e 
falta de estabilidade das próteses, injúrias traumáticas 
aos tecidos, dificuldades mastigatórias, náuseas, 
sensação de volume intrabucal, sialorréia e dificuldades 
fonéticas12.

A técnica utilizada neste trabalho foi a de tempo 
reduzido, que é bem indicada quando o paciente for 
portador de prótese total removível que necessita 
ser substituída por razões estéticas e/ou funcionais, 
entretanto apresenta uma correta extensão de área 
basal ou uma base com alguma alteração, mas que seja 
de fácil correção 16. A utilização dessa técnica proposta 
reduziu o tempo clínico operatório, por não necessitar 
de moldagem anatômica, confecção de modelo 
anatômico e moldeira individual, e por aproveitar a fase 
clínica da prova dos dentes para moldagem funcional14. 
Além disso, como a conformação da prótese antiga foi 
mantida, a adaptação do paciente foi bastante facilitada, 
exigindo apenas um controle posterior à instalação 
para ajuste da prótese parcial removível inferior, ou 
seja, para a prótese total superior não foi necessário 
nenhum ajuste pós-instalação. Além disso, dificuldades 
fonéticas, comuns às próteses convencionais, também 
foram diminuídas, pois a conformação da superfície 
palatina da prótese superior foi mantida, o que garantiu 
maior segurança ao paciente nos períodos iniciais do 
uso das novas próteses13.

Com base no resultado obtido neste trabalho 
podemos concluir que a técnica de confecção de prótese 
total removível com tempo reduzido, quando bem 
indicada, produz um resultado bastante satisfatório, 
tanto estético quanto funcional, devido à transferência 
do formato das superfícies polidas da prótese total 
antiga para a nova, e do aproveitamento do padrão de 
ação neuromuscular estabelecido pela prótese antiga. 
Assim, poucas sessões de controle são necessárias para 
o completo ajuste e acomodação da base, reduzindo 
significantemente o tempo de execução despendido 
para a confecção e controle posterior à instalação. 

Palavras-chave: Prótese total removível; Prótese total 
com tempo reduzido; Técnica alternativa em prótese 
total.
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Resumo

Objetivo

Os objetivos deste trabalho foram realizar uma 
revisão de literatura sobre mordida cruzada posterior; 
apresentar o caso clínico de um paciente com mordida 
cruzada posterior funcional na fase de dentadura mista 
precoce através da expansão rápida da maxila utilizando 
o aparelho HYRAX, assim como salientar a importância 
de se realizar o diagnóstico e tratamento precoce nesse 
tipo de má oclusão. Conclusões Como o diagnóstico 
e tratamento dessa má oclusão foram realizados de 
forma satisfatória conclui-se que o aparelho utilizado 
foi eficiente na correção da mordida cruzada posterior 
restabelecendo a morfologia da maxila e devolvendo ao 
paciente a estética e a função. 

INTRODUÇÃO

O termo mordida cruzada posterior é utilizado 
para indicar uma relação anormal de oclusão no 
sentido transversal entre a maxila e a mandíbula. 
O diagnóstico é morfológico e pode ser realizado 
através da análise da relação interarcos no exame 
clínico do paciente ou nos modelos de gesso. Na 
maioria dos casos é decorrente de uma redução da 
dimensão transversal da maxila e, dependendo da 
magnitude da atresia, a mordida cruzada posterior 
pode variar, desde o cruzamento de um único 
dente, passando pela mordida cruzada posterior 
unilateral, bilateral, até a mordida cruzada total1. 

A etiologia da mordida cruzada posterior pode 
ter origem na hereditariedade, mas é fortemente 
relacionada aos hábitos bucais infantis e respiração 
bucal predominante2,3,4. Os hábitos bucais deletérios são 
o fator ambiental mais importante no desenvolvimento 
de más oclusões e provocam um significativo aumento na 
ocorrência das mesmas2,3,4,5,6,7. Um estudo demonstrou 
que a atresia de maxila estava presente em cerca de 
70% dos pacientes que possuíam algum hábito bucal 
deletério1. Outro estudo realizado em pré-escolares com 
idade entre três e seis anos, apresentou a prevalência 
de mordida cruzada posterior significativamente maior 
(20,4%) no grupo que possuía o hábito de sucção de 
chupeta, tornando os portadores desse hábito mais 
propensos ao desenvolvimento dessa má oclusão7. 

A estabilidade dimensional do arco superior é 
determinada por um intricado equilíbrio de forças. 
Externamente os bucinadores exercem força de 
compressão sobre a região vestibular da maxila e 
internamente a língua produz uma pressão em sentido 
contrário. Os processos da respiração bucal predominante 
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e da sucção não nutritiva exercem forças contínuas nas 
estruturas que estão em formação. Dessa forma, a perda 
do selamento labial, as pressões musculares exercidas 
pelas bochechas no arco superior e um posicionamento 
mais inferior da língua favorecem o desenvolvimento 
de atresias e da mordida cruzada posterior2,8,9.

A mordida cruzada posterior manifesta-se 
precocemente no desenvolvimento da dentadura 
decídua e, se não tratada, tende a se perpetuar para 
a dentadura permanente3. Sua prevalência é elevada, 
em torno de 20,81% de ocorrência em indivíduos 
na dentadura decídua. A mordida cruzada posterior 
unilateral é a mais frequente (11,6%)10.  Pode ser 
verdadeira quando existe uma atresia da maxila ou 
alteração nas inclinações dentárias unilateralmente 
ou, do tipo funcional quando acompanhada por um 
desvio funcional da mandíbula1,10. Na maior parte dos 
indivíduos portadores de mordida cruzada posterior 
unilateral ocorrerá a mordida cruzada posterior do tipo 
funcional, podendo ser observada em 80% dos casos ou 
mais em pacientes nessa fase de desenvolvimento10,11.  

O diagnóstico diferencial da mordida cruzada 
posterior funcional pode ser realizado manipulando 
a mandíbula do paciente e identificando se a posição 
em relação cêntrica coincide com a posição de máxima 
intercuspidação habitual. Se não for coincidente, 
caracteriza-se uma mordida cruzada posterior do tipo 
funcional. O desvio funcional da mandíbula demonstra 
atresia maxilar simétrica de origem esquelética, 
ocasionado por interferências oclusais devido à 
diminuição transversal da maxila, o que impede o 
fechamento mandibular em relação cêntrica1,10. Dessa 
forma, a mandíbula se encaixa de maneira excêntrica, 
em máxima intercuspidação habitual, resultando em 
desvio da linha média inferior para o lado cruzado e 
alteração nas posições condilares. O côndilo do lado 
que está cruzado se desloca para cima e para trás, 
enquanto o lado com a oclusão normal se encontra 
posicionado para baixo e para frente. Quando o paciente 
é manipulado buscando a relação cêntrica, ou abre 
a boca, o desvio funcional da mandíbula se corrige e 
ocorrerá a tendência de coincidência das linhas médias 
inferior com a superior e com centro da face1,10-12. 

É consenso na literatura que a mordida cruzada 
posterior funcional deve ser corrigida no momento em 
que seu diagnóstico obtido, pois uma vez instalada a 
má oclusão a mesma não se corrige espontaneamente 
da dentadura decídua para a mista ou da mista para 
permanente10,13-15. Os desvios morfológicos se instalam 
precocemente e necessitam de intervenção ortodôntica 

para se restabelecer a oclusão normal e evitar que a 
assimetria se torne verdadeira no paciente adulto. 
Dessa forma, há indicação para o tratamento da mordida 
cruzada posterior desde a dentadura decídua, a partir 
dos cinco anos de idade10,16. 

Quando o tratamento é realizado precocemente são 
obtidas melhorias funcionais e estéticas. O crescimento e 
desenvolvimento transversal dos arcos são normalizados 
devido ao ganho ortopédico com a abertura da sutura 
palatina, corrige-se a oclusão e o equilíbrio muscular 
é restabelecido4,10,13,14,16. Além disso, a resposta ao 
tratamento apresenta maior previsibilidade no efeito 
ortopédico da expansão rápida da maxila em indivíduos 
até a adolescência, na dentadura permanente jovem 
ainda pode ser tentado10.  Porém, no paciente adulto 
o mesmo não ocorre, a obliteração progressiva da 
sutura, a partir da adolescência, torna o prognóstico da 
expansão rápida da maxila desfavorável, necessitando 
de acompanhamento cirúrgico para o tratamento de 
uma mesma má oclusão17. 

A literatura apresenta diferentes métodos para se 
corrigir a mordida cruzada posterior10,13-15,18. Dependendo 
do tipo de mordida cruzada, se esquelética ou dento-
alveolar, pode-se recomendar expansões rápidas 
com aparelhos fixos, ou lentas obtidas com aparelhos 
fixos ou removíveis. Os aparelhos fixos ou removíveis 
indicados em caso de expansões lentas vão produzir 
expansão com características predominantemente 
dento-alveolares, não sendo eficazes nas situações 
clínicas onde é necessário efeito ortopédico. Outra 
dificuldade é a dependência da colaboração do paciente 
em casos de aparelhos removíveis, o que se torna uma 
desvantagem em relação ao tratamento utilizando os 
aparelhos fixos10,13.

O tratamento da mordida cruzada posterior 
com características esqueléticas se realiza através da 
expansão rápida da maxila e os aparelhos mais indicados 
são os aparelhos disjuntores tipo Haas19, HYRAX20 e 
o Expansor Encapsulado21. O Expansor Encapsulado 
de McNamara apresenta uma estrutura de acrílico 
associada ao parafuso de expansão com a finalidade 
de fixação do aparelho e levantamento da mordida. 
É indicado para expansões ortopédicas em pacientes 
que apresentam predominância do vetor vertical de 
crescimento e por isso necessitam de controle vertical 
e/ou que apresentam mordida cruzada anterior21. 
O aparelho de Haas apresenta como característica a 
presença do acrílico na região palatina para aumentar 
seu apoio junto à mucosa palatina tornando sua retenção 
dentomucossuportada19. Essa peculiaridade melhora 
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sua retenção, porém, dificulta a higienização e cria a 
possibilidade de lesões compressivas (Sialometaplasia 
Necrosante) da mucosa palatina22. O aparelho HYRAX, 
abreviatura de Hygienic Appliance for Rapid Expasion, 
foi desenvolvido para facilitar a higienização e evitar 
possíveis lesões por compressão do palato18,20.

Diante do exposto, os objetivos deste trabalho 
foram realizar uma revisão de literatura sobre a mordida 
cruzada posterior e apresentar o relato do caso clínico 
de um paciente na dentadura mista precoce através da 
expansão rápida da maxila utilizando o aparelho HYRAX, 
assim como salientar a importância de se realizar o 
diagnóstico e tratamento precoce nesse tipo de má 
oclusão. 

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 6 anos e 6 meses de 
idade, compareceu à Clínica de Ortodontia da Faculdade 
de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
com queixa principal, relatada pela mãe, de “mordida 
cruzada e falta de espaço para os dentes”. Durante o 
exame extrabucal, na análise facial, observou-se tipo 
facial mesocefálico, com perfil facial harmonioso, 
selamento labial passivo e presença de corredor bucal 
deficiente no sorriso (Fig. 1 A, B e C).

FIGURA 1: Fotografias iniciais. Observar mordida cruzada posterior do lado 
direito e desvio de linhas médias.

No exame clínico intrabucal constatou-se que o 
paciente possuía boa higiene bucal, ausência de lesões 
de cáries ou outras anomalias dentárias e encontrava-
se no primeiro período transitório da dentadura mista. 
Numa vista oclusal pode se observar a maxila com 
formato triangular caracterizando uma deficiência na 
dimensão transversal e falta de espaço para irrupção de 
incisivos laterais. Com o paciente em oclusão habitual 
é possível observar relação oclusal Classe I de Angle, 
mordida cruzada posterior unilateral do lado direito e 
desvio da linha média inferior para o lado da mordida 
cruzada (Fig. 1 D, E, F, G e H). 

O exame radiográfico demonstrou a presença 
de todos os dentes permanentes em estágio de 
desenvolvimento compatível com a idade do paciente. 
Entretanto, os incisivos laterais superiores possuíam 
evidente falta de espaço para irrupção (Fig. 2). 

FIGURA 2: Radiografia Panorâmica.

Na análise da tomografia volumétrica foram 
observadas atresia da maxila e deficiência de espaço 
para os incisivos superiores. A tomografia é realizada 
sem oclusão dos dentes. Dessa forma, pôde-se observar 
que as linhas médias superior e inferior tendem a 
coincidirem-se, o que confirmou o diagnóstico de 
desvio funcional da mandíbula que também foi 
realizado avaliando-se a relação das linhas médias pela 
manipulação clínica da mandíbula buscando a relação 
cêntrica (Fig. 3). 

FIGURA 3: Tomografia Volumétrica evidenciando a atresia da maxila e 
deficiência de espaço para incisivos superiores.

O tratamento proposto foi a expansão rápida da 
maxila utilizando o aparelho HYRAX modificado (Fig. 
4 A e B). O responsável pelo paciente foi orientado a 
seguir um protocolo de ativações diárias do aparelho, 

A B C
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H
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respeitando sempre dois quartos de volta a cada 12 
horas, por um período de oito dias, o que representou 
aproximadamente oito milímetros de expansão. 
Após esse período observou-se no exame clínico que 
expansão da maxila havia ocorrido e a presença do 
diastema na região dos incisivos superiores sugerindo a 
abertura da sutura palatina mediana (Fig. 4 C e D).

FIGURA 4: Aparelho HYRAX instalado (A) e (B).  Após expansão da maxila 
(C) e (D).

O aparelho foi removido após seis meses de 
contenção utilizando o próprio aparelho. Ao final do 
tratamento interceptativo, observou-se o equilíbrio 
muscular, melhorias no corredor bucal e na oclusão (Fig. 5). 

   
  
 

FIGURA 5: Após seis meses de contenção com o próprio aparelho e sua 
remoção.

No controle do paciente com um ano e nove meses 
após a expansão observou-se o mesmo no período 
intertransitório da dentadura mista apresentando 
adequada morfologia dos arcos, bom alinhamento dos 
dentes e estabilidade na correção da mordida cruzada 
posterior (Fig. 6).   

  

  

Figura 6: Após um ano e nove meses da expansão.

DISCUSSÃO

O diagnóstico deste caso foi realizado mediante 
exame clínico e análise de modelos constatando a 
atresia da maxila e mordida cruzada posterior unilateral 
com os modelos em oclusão. A tomografia volumétrica 
demonstrou o posicionamento palatinizado dos incisivos 
laterais superiores e evidenciou atresia da maxila e 
falta de espaço para irrupção. A observação clínica com 
a manipulação da mandíbula apresentou diferença 
entre a posição da mandíbula em relação cêntrica e na 
máxima intercuspidação habitual. Também, observou-
se que a posição mandibular em relação cêntrica era 
instável, o que obrigava o paciente a buscar uma 
posição de oclusão mais estável e de maior conforto. 
Por esse motivo ocorria o desvio da mandíbula para o 
lado cruzado, gerando assim o desvio de linha média em 
oclusão habitual. Essas características são compatíveis 
com a mordida cruzada posterior unilateral funcional1,11. 

A correção da mordida cruzada posterior é realizada 
através da expansão rápida da maxila, objetivando 
o aumento das dimensões transversais do arco 
superior11-14,23, possibilitando um fechamento normal 
da mandíbula em relação à maxila, buscando a relação 
de oclusão em cêntrica coincidente com a oclusão em 
máxima intercuspidação habitual13, corrigindo a atresia 
maxilar e evitando desvios funcionais da mandíbula11. 

A justificativa clínica para utilização do aparelho 
Hyrax se baseou na necessidade de ganho ortopédico 
com expansão rápida da maxila em virtude da 
difidência transversal evidente em um paciente com 
padrão de crescimento equilibrado23,24. Outros fatores 
considerados foram a melhor condição de higiene desse 
aparelho e a ausência de acrílico no palato, minimizando 
possibilidade de lesões da mucosa palatina, quando 
comparado ao aparelho de Haas18,20,22.

O procedimento de expansão rápida da maxila 
envolve duas etapas: ativa e passiva. A etapa ativa 
corresponde à expansão maxilar por meio da ativação 
do parafuso do aparelho Hyrax instalado no paciente, 
com o objetivo de ruptura da sutura palatina mediana. O 
protocolo seguido foi a ativação de uma volta completa 
do parafuso por dia (corresponde a aproximadamente 
um milímetro a cada dia), sendo dois quartos de volta a 
cada 12 horas, durante oito dias, tempo suficiente para 
o descruzamento da mordida com sobrecorreção14,18,24. 

A B

C D
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A etapa passiva consiste no uso do próprio aparelho 
como contenção até ocorrer a reorganização da sutura 
palatina mediana23. No presente trabalho, a etapa 
passiva persistiu por um período de seis meses, em que 
o paciente utilizava o aparelho sem sofrer ativações. Este 
protocolo está de acordo com pesquisas que relatam 
um tempo mínimo de pelo menos três meses para 
uma neoformação óssea da sutura palatina mediana, 
durante a fase passiva da expansão rápida da maxila23,24. 
A experiência clínica também estabelece este tempo 
de contenção como suficiente para manutenção das 
dimensões da maxila em casos de expansão rápida 
nas dentaduras decídua e mista, sobretudo naqueles 
casos que apresentam equilíbrio muscular e ausência 
de hábitos bucais deletérios.

É importante salientar a necessidade de se 
realizar o diagnóstico e tratamento precoce para 
este tipo de má oclusão16, pois essa anomalia não se 
corrige por si só15 e tende a se tornar verdadeira com 
o passar do tempo. O desvio mandibular funcional em 
pacientes nas dentaduras decídua e mista pode evoluir 
para uma mordida cruzada unilateral verdadeira no 
paciente adulto devido a adaptações nas articulações 
temporomandibulares com o crescimento10. Neste 
paciente a expansão rápida da maxila corrigiu da mordida 
cruzada posterior e o desvio funcional da mandíbula, 
restabelecendo a morfologia adequada para maxila 
com ganhos estéticos e funcionais. Outra vantagem 
foi o ganho de espaço promovido pela expansão que 
permitiu adequada irrupção e alinhamento dos incisivos 
superiores. Esse resultado coincide com trabalhos 
apresentados na literatura para o tratamento de 
mordida cruzada posterior funcional13-16.

O diagnóstico precoce e o tratamento interceptativo 
da mordida cruzada posterior funcional é recomendado 
por apresentar melhor resposta óssea, restabelecer a 
normalidade da oclusão, dos movimentos mandibulares 
e da ATM, bem como melhorar a estética e evitar que a 
assimetria facial se torne esquelética com o crescimento.

No presente trabalho, realizou-se com sucesso o 
diagnóstico e tratamento de um paciente portador de 
uma mordida cruzada posterior funcional, utilizando 
o aparelho HYRAX modificado, um aparelho fixo que 
não depende da cooperação do paciente, facilitando 
o tratamento e garantindo a eficácia do mesmo. 
Restabeleceu-se de forma satisfatória a morfologia da 
maxila, devolvendo ao paciente a estética e a função. 

O paciente será acompanhado considerando-se a 
possibilidade de ortodontia fixa em segunda fase. 

Palavras-chave: Má oclusão; Ortodontia; Ortodontia 
Interceptora.
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Resumo

A Queilite angular, também conhecida 
popularmente como boqueira é uma lesão caracterizada 
por uma inflamação ou fissuras no ângulo da boca que 
pode acometer uni ou bilateralmente,tendo vários 
fatores locais e sistêmicos predisponentes envolvidos 
para o seu surgimento. Este relato de caso tem por 
objetivo relatar o tratamento reabilitador com próteses 
totais removíveis em uma paciente com características 
clínicas da Queilite angular, a grande importância da 
reabilitação oral com as próteses totais removíveis 
que desencadeou uma melhora na saúde sistêmica 
da paciente,não precisando de intervenções de 
medicamentos..A simples eliminação do fator principal 
já é suficiente para curar a Queilite angular nos idosos 
apenas a troca das  próteses é a medica necessária, 
sem a utilização de medicamentos, pomadas ou 
mesmo vitaminas suplementares.Sendo resultado 
da integração da saúde bucal com todo o organismo, 
a qualidade de vida relacionada com a saúde bucal e 
a propensão de comportamento são integradas para 
estimar necessidades de tratamento mais criteriosos.

Introdução

A perda dos dentes leva a uma grande mudança 
em todo o sistema trato gastrointestinal. O paciente, se 
não reabilitado sofre alterações na mastigação, oclusão, 
fonética, sistema muscular, podendo originar patologias 
como hiperplasias e Queilite Angular.

A Queilite Angular é uma ulcera desenvolvida a 
partir do desencadeamento de um processo inflamatório 
na comissura labial, popularmente denominado 
boqueira. As ulceras podem ocorrer apenas em um lado 
ou em ambos os lados, não adentrando na boca. O maior 
índice ocorre em idosos,podendo acometer crianças e 
adolescentes15

A Candidíase está associada a alterações locais 
ou sistêmicas. Associa-se de forma aguda a: recém-
nascido, diabetes, antibioticoterapia, xerostomia, 
imunossupressão, AIDS. E de forma crônica a: diabetes, 
prótese dentaria, perda de dimensão vertical (queilite 
angular) e imunossupressão.2,16,19

Pacientes com dobras profundas aos ângulos da 
boca, geralmente provocadas ou acentuadas pelo uso 
de próteses removíveis totais de dimensões verticais 
incorretas, comumente apresenta a área acometida 
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por Cândida, que encontra condições favoráveis para o 
seu desenvolvimento no ambiente quente e úmido. No 
entanto, algumas lesões tipo angular são infectadas por 
bactérias.17,18,19,20

O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
clínico de paciente com necessidade de troca de 
prótese removível total, portadora de queilite angular. 
O tratamento da Queilite angular é a eliminação dos 
fatores que desencadearam a doença, sendo assim a 
principal preocupação foi a reabilitação oral da paciente 
com novas próteses totais removíveis e orientações 
quanto a higienização bucal.É importante ressaltar o 
papel relevante do Cirurgião- Dentista na prevenção e 
preservação da saúde bucal e sua interação com todo o 
organismo.

Relato de Caso

Paciente do gênero feminino, 56 anos apresentou-
se ao Hospital Odontológico da Universidade Federal de 
Uberlândia. No exame inicial verificamos que a paciente 
apresentava diabetes, deficiência nutricional e ulceras 
no estômago.A paciente relatou que a indicação de troca 
das próteses removíveis totais superiores e inferiores, 
foi solicitada por um médico devido a presença das 
ulceras no estomago e como a prótese era muito antiga 
estava se tornando um foco de instalação de bactérias 
e fungos.

No exame extrabucal e intrabucal foram observados 
fissuras bilaterais (figura 1) com aspecto avermelhado, 
e prótese removível total apresentando desgastes 
excessivos, com alteração de dimensão vertical. Devido 
estes fatores associados à deficiência nutricional e ulceras 
no estomago, foi diagnosticada Queilite Angular bilateral.

FIGURA 1-lesão bilateral na comissura labial

Iniciou-se o processo de reabilitação, com a 
moldagem de estudo, as moldeiras selecionadas foram 
de alumínio perfuradas para pacientes desdentados 
totais. Utilizou-se como materiais de moldagem a cera 
utilidade nos bordos da moldeira, com a finalidade de 
individualizá-la e hidrocolóide irreversível (alginato) 
como material fundamental. Após a obtenção dos 
modelos de estudo confeccionou-se as moldeiras 
individuais, respeitando os limites fisiológicos da 
área basal 6; o material utilizado foi resina acrílica 

ativada quimicamente na fase plástica e espessura de 
aproximadamente de 3mm. Foi realizado a moldagem 
funcional utilizando a pasta à base de óxido de Zinco e 
Eugenol com a moldagem em dois tempos: 1° selado 
periférico (com o objetivo de certificar a extensão das 
bases) e 2° toda a área basal.7 A moldagem de trabalho 
tem por finalidade copiar a superfície disponível para 
suporte da prótese removível (Área Basal), o mais fiel 
possível, permitindo íntimo contato entre a prótese 
e a mucosa propiciando retenção, estabilidade e 
conforto, respeitando as áreas consideradas de alívio e 
comprimido nas áreas de compressão. Posteriormente 
obtive-se o modelo de trabalho.

Confeccionou-se a base provisória da prótese, e 
realizou-se o plano de orientação. É nesta importante 
etapa que reestabelecemos a dimensão vertical correta 
do paciente; que inicialmente (com a prótese antiga) 
era de 4,5mm(figura 2) e após o reestabelecimento da 
dimensão vertical obteve-se 5,5mm(figura 3).

FIGURA 2-Dimensão vertical antiga

FIGURA 3-Dimensão vertical nova

Seguiu-se a seqüência convencional, para a 
obtenção das novas próteses removíveis. Na instalação 
verificou-se a adaptação, retenção, estabilidade inicial, a 
ideal dimensão vertical e repassada as instruções de uso: 
recomendações quanto a alimentação e higienização, 
retorno e durabilidade (5 a 7 anos).
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Após três semanas de uso contínuo da prótese total 
foi observado uma grande melhora no quadro clínico, 
onde praticamente não existia lesão na comissura labial 
(Figura4 e 5), não sendo necessário intervenção de 
vitaminas suplementares no tratamento. 

FIGURA 4-Comissura labial após 3 semanas de instalação das novas próteses.

FIGURA 5-Comissura labial após 3 semanas de instalação das novas 
próteses(boca aberta)

Discussão

É conveniente destacar que somente a presença 
do fungo não garante o desenvolvimento da infecção. 
Em pacientes saudáveis e com dentição completa, a 
presença da Candida raramente provoca doenças. Nos 
usuários de prótese, as manifestações clínicas dependem 
da interação entre microrganismo e hospedeiro. 11

Sabe-se que as espécies do gênero Candida vivem 
em equilíbrio dinâmico (comensais) com o hospedeiro. 
No entanto, quando essa harmonia é rompida, podem 
provocar doenças que vão desde uma manifestação 
inflamatória local até micoses sistêmicas que podem 
levar o indivíduo à morte.5,9,11 Leveduras do gênero 
Candida, por exemplo, são responsáveis por causar 
infecções fúngicas superficiais em imunocompetentes, 
e por infecções sistêmicas em imunodeprimidos.3

A diminuição do fluxo salivar, em casos de 
xerostomia ou disfunção na produção de saliva, 
aumenta a possibilidade de trauma mecânico e diminui 

o efeito protetor da imunoglobulina A (IgA) presente no 
fluido, o que favorece índices elevados de colonização 
por Candida spp.11,21,22

A predisposição à candidíase é favorecida por uma 
série de fatores sistêmicos que, direta ou indiretamente, 
levam a um estado de imunossupressão, como: câncer; 
antibioticoterapia prolongada; xerostomia; desnutrição; 
idade (especialmente idosos e crianças); diabetes; 
AIDS e gravidez. Já os fatores locais são: fumo; doenças 
preexistentes na mucosa oral; higiene precária e uso 
de prótese dentária. A presença desses eventos, sejam 
isolados ou associados, favorecem o desequilíbrio do 
binômio microrganismo/hospedeiro, condição onde as 
defesas do indivíduo ficam comprometidas, permitindo 
o crescimento desordenado do fungo e a invasão de 
tecidos, características da doença infecciosa oportunista 
1,4,8,10,11,12,13,14,23

Palavras-chave: Prótese total removível, Queilite 
angular, Fungo
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ENTREVISTA COM O PROF. JOSÉ HUMBERTO CAETANO 
MARINS IDENTIFICANDO AS DIFERENÇAS ENTRE ZIKA, 

DENGUE E CHIKUNGUNYA.

O mosquito Aedes aegypti está no centro da atual 
epidemia de Zika e ele é também vetor de contágio da 
Dengue, das febres Amarela e Chikungunya. 

A dengue é uma doença endêmica e, por isso, passou 
a estar anualmente em evidência, principalmente no 
verão e com a maior intensidade de chuvas. Atualmente, 
uma nova preocupação vem da epidemia de zika, uma 
doença com sintomas semelhantes aos da dengue, em 
curso desde 2015 e está ligada à microcefalia em recém-
nascidos de mães infectadas.

O Aedes aegypti também esteve presente no surto 
da Febre Chikungunya ocorrido no país em 2014, quando 
este vírus chegou ao Brasil e se espalhou com a ajuda 
do mosquito. Fatores como a capacidade de adaptação, 
reprodução e a proximidade com o homem, contribuem 
para tornar o Aedes aegypti um agente tão eficiente 
para a transmissão destes vírus.

O médico infectologista Dr.José Humberto Caetano 
Marins, graduado pela Universidade Federal de 
Uberlândia, com residência médica pela Universidade de 
São Paulo, médico infectologista  e discente da UFU na 
área de infectologia, gastroenterologia e semiologia nos 
esclarece as principais dúvidas sobre o mosquito Aedes 
aegypti e algumas das doenças por ele transmitidas: 
Zika, Febre Chikungunya e Dengue.

1. Como se pode identificar o mosquito Aedes 
aegypti?

Ele é pequeno, mede por volta de menos de um 
centímetro, é escuro e com listras brancas no corpo e 
nas patas. Possui comportamento diurno e é a fêmea 
que ataca sua fonte de alimento (principalmente o 
ser humano) realizando o repasto sanguíneo com 
maior frequência na parte da manhã e final da tarde. 
É um mosquito silencioso e agressivo, que procura seu 
alimento. O que o diferencia do pernilongo comum, o 
Culex, é que este último tem coloração amarronzada, 
não possui listras no corpo, emite sons e não apresenta 
comportamento agressivo. 

2. Quais são os sintomas das doenças transmitidas 
pelo Aedes Aegypti?

A Dengue, a febre Chikungunya e o Zika possuem 
sinais e sintomas bastante semelhantes. Dentre eles a 
febre, a presença de manchas na pele, a dor no corpo, 
nas articulações e na cabeça são os mais comuns. Alguns 
pontos vão caracterizar melhor uma ou outra doença 
como por exemplo a dor intensa no corpo com febre 
alta que vão caracterizar a Dengue, sendo até chamada 
de “febre quebra ossos”; sinais de artrite podem sugerir 
a febre Chikungunya e a alteração na conjuntiva ocular 

com manchas precoces na pele podem chamar mais a 
atenção na Zika.

3. Qual o tratamento geral mais comum para cada 
uma das doenças?

A dengue em sua manifestação clássica de febre, 
dor nos músculos, articulações, na cabeça e manchas na 
pele é apresenta, na maioria dos casos, uma evolução 
favorável com recuperação entre 7 e 10 dias. O 
tratamento é feito com hidratação vigorosa, alimentação 
leve, e com o controle dos sintomas como antitérmicos 
e analgésicos que não sejam antinflamatórios para que 
não piore os sintomas com sangramentos. No caso de 
dengue hemorrágica que leva a sinais de alerta graves 
como queda da pressão arterial, sangramentos, falência 
de órgãos deve haver um melhor monitoramento de 
preferência em unidades de terapia intensiva Na febre 
Chikungunya raramente haverá apresentações graves. 
Na fase aguda o tratamento é semelhante ao da 
dengue. Contudo pode evoluir, em uma porcentagem 
variável dos casos, com um prolongamento das dores 
nas articulações por um ano ou mais quando, neste 
caso, o paciente deve ser manejado por especialistas na 
área e deverá ser administradas antiinflamatórios mais 
potentes e corticosteroides. Na febre Zika há raramente 
evolução para casos graves e o manejo é semelhante 
ao da dengue.

4. Quais são as regiões de maior incidência da 
Dengue, Febre Chikungunya e Zika? 

Em todos os locais que existem Aedes aegypti e 
focos em altas proporções as doenças vão surgir. Na 
década de 70, o Brasil não possuía regiões com focos, 
pois nas campanhas sanitárias e de vacinações contra 
a Febre Amarela lideradas por Osvaldo Cruz houve 
um combate vigoroso ao Aedes aegypti e por muitos 
anos não se teve focos nem doenças relacionadas a 
este vetor no Brasil. Mas esse mosquito veio, desde 
1970, novamente colonizando as regiões urbanas e 
hoje são raros os municípios que não possuem focos 
do mosquito. O que vai dizer se haverá mais doença 
ou não naquela temporada de verão será a presença 
de uma porcentagem alta no Indice LIRAa, que é o 
Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti. É 
uma metodologia epidemiológica em que se observa, 
a grosso modo, a porcentagem das residências que 
possuem focos. Quando há um bom controle menos de 
1 % das casas possuem focos, entre 1 e 4 % é um sinal 
amarelo de alerta quanto à quantidade de focos, sendo 
necessário fazer ações de controle e se ultrapassa os 4% 
é uma situação de risco que exige medidas enérgicas de 
controle.

5. Os agentes de zoonoses ao fazerem visitas de 
controle nas residências colocam pó em algumas 
regiões da casa. O que é esse pó?
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É uma substância larvicida que eles utilizam em 
alguns locais que são considerados de alto risco de focos 
e também de difícil acesso como calhas, alguns vasos 
de plantas e outros. Chamado de pyriproxyfen ele é um 
larvícida específico, que não causa danos ambientais.

6. Quanto ao Zika vírus, quais são as descobertas 
recentes da medicina quanto aos danos que causa? 

O Zika vírus é conhecido desde a década de 50 
na África e agora também em outros continentes. 
Inicialmente se assemelhava à um quadro leve de 
dengue e não se deu muita importância devido à forma 
clínica amenizada. Contudo houve o aparecimento 
de manifestações clínicas que teve-se associações 
que chamavam muito a atenção, como uma doença 
neurológica que se chama Síndrome Guillain-Barré 
que é um tipo de inflamação da medula espinhal que 
gera uma paralisia dos membros inferiores e vai se 
ascendendo até os membros superiores o que caracteriza 
uma doença inflamatória autoimune. No Brasil disparou 
os casos de microcefalia em recém-nascidos associados 
a infecção por Zika durante a gestação. Inicialmente 
esses casos foram identificados no nordeste e depois 
foram notificados em outros estados também. Já está 
bem consolidado que o Zika é um vírus neurotrópico, 
ou seja, possui tropismo pelo Sistema Nervoso Central 
e nos casos de gestantes que possuem uma infecção 
esse tropismo pode fazer com que na formação da 
criança haja um comprometimento do Sistema Nervoso 
Central, gerando casos graves de microcefalia com 
danos cerebrais importantes. 

7. Existem casos de Zika ou associados à Zika em 
Uberlandia?

Sim, mas poucos. Como o mosquito está em todas 
as cidades, as gestantes são um grupo risco. Minas Gerais 
não é o estado em que mais foram notificados casos 
de Zika, mas deve-se sempre tomar muito cuidado, ter 
atenção e saber que essa não é uma realidade distante 
da nossa.

8. Quais são os impactos do Zika no atendimento 
odontológico?

Nas três doenças e principalmente na dengue, na 
questão laboratorial pode haver alterações plaquetárias 
e por consequência alterações na coagulação com risco 
maior de sangramentos. As manifestações orais dessas 
3 doenças, quando ocorrem, na sua maioria são as 
gengivorragias traumáticas pelo uso das escovas ou 
mesmo espontâneas nos casos mais graves de dengue 
hemorrágica.

9. Existe a possibilidade de transmissão pela saliva?

A principal forma de transmissão das 3 doenças 
é através da picada do mosquito. Há outras formas de 
transmissão do Zika que foram comprovadas como da 
mãe para o filho durante a gestação ou no momento 
do parto e através de relações sexuais. Na saliva foi 
detectado o vírus, mas ainda não foi definitivamente 

comprovado que ele pode ser transmitido por ela apesar 
de relato recente de um caso de contágio via secreção 
de mucosas.

10. Além da dengue hemorrágica e da microcefalia 
quais são as outras consequências graves dessas 
doenças?

Na dengue a consequência mais grave é a Febre 
Hemorrágica do Dengue que faz com que o paciente 
tenha risco de falência de órgãos, hemorragias e 
até mesmo o óbito. Na febre Chikungunya o risco 
maior é a evolução crônica da doença, o que o pode 
incapacitar o paciente para as atividades normais do 
dia a dia pelo comprometimento das articulaçãos. No 
Zika a repercussão mais grave é a microcefalia e suas 
consequências além da Síndrome de Guillain-Barré. 

11. Quais são os cuidados que podem ser tomados 
para que se possa aumentar a expectativa de vida 
dos bebes com microcefalia?

O ministério da saúde criou protocolos e também 
montou serviços especializados no atendimento a essas 
crianças com acometimento neurológica pós infecção 
pelo Zika. O que tem sido visto é que quanto mais 
precoce elas são atendidas e fazem um processo de 
reabilitação principalmente no foco do sistema nervoso 
central mais a recuperação é favorável. Há programas 
de estimulação específicos do Sistema nervoso central 
e o grau das sequelas cognitivas é menor ou menos 
restritivo se essas crianças são inseridas nesses 
programas precocemente. 

12. O que uma mãe pode esperar de uma criança 
que foi acometida?

Há vários graus de sequelas e essas serão 
vistas ao longo da primeira e segunda décadas de 
vida da criança. Há sequelas motoras e cognitivas 
de vários níveis. Com um bom acompanhamento 
neuropediátrico e fisioterapêutico é possível prever 
qual vai ser a repercussão na vida da criança isso 
através de ferramentas e marcadores neurológicos os 
quais conseguem definir se essa criança ficará com 
mais sequelas motoras ou cognitivas e o que ela vai 
precisar para se manter ativa dentro das suas restrições. 
As repercussões são muito individuais o que depende 
bastante do acompanhamento precoce da criança.

Palavras-Chave: Aedes aegypti, Dengue, Zika e Chikungunya
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ENTREVISTA COM OS EX-TUTORES DO GRUPO PET 
ODONTOLOGIA UFU

Prof. Dra. Evonete Maria de Oliveira Marra 

Período de tutoria: 2006 á 2008

1. Quais eram as atividades realizadas?

Eram realizadas atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Dentre as de Ensino foram propostos cursos, 
minicursos, palestras e conferências. Das atividades de 
pesquisa ressaltam-se os projetos científicos nos quais os 
petianos estavam inseridos. As atividades de extensão 
constavam de projetos de prevenção desenvolvidos 
dentro e fora da instituição, geralmente nas janelas 
ociosas dos alunos petianos. Buscava-se horários em 
que outros alunos do curso pudessem participar. Os 
alunos participaram também da organização de jornadas 
e experiência em Unidade Básica de Saúde. Um a 
atividade muito boa, que era repetida todo semestre e 
que atraía um número grande de alunos e era realizada 
à noite ou no sábado foi um projeto realizado com a 
Enfermagem, sobre Primeiros Socorros.

2.  Qual a mais importante ou de maior impacto na 
sua concepção?

Sempre gostei muito das atividades de extensão, 
principalmente aquelas que propiciavam o acesso 
de pessoas ou grupos excluídos dos serviços próprios 
da unidade acadêmica. Mas as que causavam maior 
impacto eram as de ensino, porque atingiam um número 
grande de alunos de diferentes períodos, um público 
carente de conteúdos que não eram focados durante 
as aulas. Procurávamos atender uma demanda gerada 
pelos próprios alunos. Foram apresentados muitos 
assuntos interessantes por diferentes ministradores, 
que consolidaram o PET na Faculdade.

3. O que deu certo e o que foi falho no planejamento?

O PET exige uma dedicação muito grande dos 
alunos na proposição e desenvolvimento das atividades, 
que devem ser realizadas em horários extras às 
atividades curriculares do curso de graduação. No caso 
da Faculdade de Odontologia isso cria uma dificuldade 

muito grande no cumprimento do projeto, porque o 
curso é integral e quase não temos janelas disponíveis, 
principalmente para os petianos do 30, 40 e 50 períodos. 
Quando elaborávamos o planejamento para o ano 
seguinte pensávamos em atividades factíveis, porque 
sabíamos que prestaríamos conta do que foi realizado, 
no relatório final. E não era bom ter um número grande 
de atividades propostas e não cumpridas. Mesmo assim, 
tínhamos dificuldades de cumprir todas as propostas e 
atingir todas as metas. As atividades de extensão eram 
as mais difíceis de serem realizadas.

4. Ao longo dos anos você percebeu alguma evolução 
nas atividades?

Percebi a consolidação do PET na Unidade Acadêmica, 
porque tínhamos muito critério na seleção dos petianos, 
que “vestiram a camisa” e se envolviam muito.

Os alunos aprenderam a trabalhar de acordo 
com a filosofia do PET/ MEC, se integraram aos 
outros grupos, tanto institucionais quanto MEC, o que 
propiciou a realização de atividades conjuntas. Com 
o amadurecimento do grupo ficou mais fácil elencar 
as atividades a serem realizadas no que se refere à 
importância das mesmas para os alunos do curso e 
sua facilidade de execução. Tinham que ser propostas 
que chamassem a atenção, que atraíssem um público 
razoável, porque isso pesava depois no Relatório. 
No início, não tínhamos sala, computador, telefone 
etc. Os alunos usavam minha sala para trabalharem. 
Conseguimos com dificuldade um espaço no Centro 
de Convivência onde construímos nossa identidade, 
muitas coisas obtidas por meio de doação. Tive que me 
desgastar, me indispor com pessoas, para estabelecer o 
PET Odontologia.

5. O que o motivou a ser um tutor?

Fui a primeira tutora porque criei o PET na 
Faculdade. Eu era a coordenadora de Extensão da FOUFU 
e fui convidada pela Reitora Vera Puga, para fazer parte 
do Comitê Local de Avaliacão do PET. Lá percebi como os 
petianos eram diferenciados dos demais alunos e como 
se destacavam depois de formados. Nessa ocasião só 
existiam os grupos MEC. Depois, foi publicado um Edital 
para criação do PET Institucional, do qual participei por 
meio de um projeto consistente, fruto da experiência 
que obtive trabalhando com alunos e tutores no Comitê. 
O projeto foi aprovado, foi feita a seleção dos petianos, 
inicialmente 4 bolsistas e 2 agregados. A motivação se 
ser tutora foi a mesma que me levou a criar o PET na 
Faculdade. Oferecer oportunidades para nossos alunos, 
para crescerem e se destacarem e com isso promover 
também a Faculdade.

6. O que o PET contribuiu profissionalmente e 
pessoalmente em sua vida?

 Sim. Pude me relacionar com professores e alunos 
de outras áreas do conhecimento, me aproximou de 
muitos alunos do curso e contribuiu para pontuação nas 
minhas avaliações de desempenho.



7.  Qual a real importância do PET na Odontologia?

 Embora ache que não é fácil ser petiano na 
Odontologia, devido à dificuldade na coincidência 
de horários entre os períodos, para participação nas 
diferentes atividades, uma vez que um dos princípios 
mais importantes é que as ações se estendam aos 
outros alunos, acho que o PET complementa os 
conteúdos e projetos curriculares, além de contribuir 
para a formação de profissionais com uma visão mais 
ampliada do contexto acadêmico.

Prof. Dr. Luiz Carlos Gonçalves

Período de tutoria: 2009 a 2012

1. Quais eram as atividades realizadas?

Realizamos atividades em ensino, extensão e 
pesquisa. Dentre as atividades de ensino destacam-
se a SeCoPET, evento interno que proporciona a 
maior visualização das atividades desenvolvidas no 
âmbito da FOUFU, pelas diferentes áreas, funcionando 
também como um momento de interação entre estas 
áreas, já que na grande maioria do tempo percebe-
se que as mesmas trabalham dentro de seus nichos e 
por vezes não se divulga o que esta sendo produzido 
na instituição. Nas atividades de extensão o dia do 
sorriso se destacou como um importante momento 
de integração entre comunidade acadêmica e a 
comunidade externa, e não somente a possibilidade de 
transmissão de conhecimento à comunidade externa se 
evidenciou, mas também a socialização dos acadêmicos 
que realizavam atividades extra muros em um contato 
direto com a comunidade, permitindo aos mesmos 
o reconhecimento das necessidades prementes de 
acessibilidade às informações, na área de saúde 
bucal, pela comunidade bem como ações diretas que 
impactaram em mudanças de atitudes para a melhoria 
da saúde. As atividades de pesquisa em grupo que quase 
sempre eram direcionadas a captação de informação que 
influenciavam diretamente na elaboração e execução 
dos planejamentos anuais das atividades do grupo PET 
Odontologia.

2. Qual a mais importante ou de maior impacto na 
sua concepção?

Não sei se poderia priorizar uma ação à outra, visto 
que elas se interligavam e se complementavam.

3. O que deu certo e o que foi falho no planejamento?

Sempre achei que a quantidade de ações exigidas 
pelo programa era em demasia, pois a elaboração e 
execução de 5 projetos em ensino pesquisa e extensão 
em grupo, culminam com um montante de atividade 
que com certeza sobrecarrega o grupo que além das 
vinte horas que devem dedicar ao PET ainda devem 
direcionar esforços para a manutenção da qualidade 
das atividades na graduação. Comparada à exigência de 
uma pós-graduação, que na época, exigia a publicação 
de 3 (três) artigos, resultantes de 3 (três) projetos de 
pesquisa em um triênio. O PET em um triênio teria que 
finalizar 15 projetos de pesquisa por exemplo.

4. Ao longo dos anos você percebeu alguma evolução 
nas atividades?

Hoje, como não tenho um envolvimento mais 
próximo do grupo, não consigo avaliar com precisão o 
grau de evolução ocorrido. Mas acredito que com base 
na premissa de que experiências vividas sempre nos 
qualificarão melhor para àquelas que estão por vir, as 
ações dos primeiros grupos e tutores contribuíram sim 
para uma maior maturidade e discernimento do PET 
odontologia UFU, no sentido de capacitá-lo melhor para 
a elaboração e execução de suas ações.

5. O que o motivou a ser um tutor?

A crença de que uma instituição de ensino somente 
não faz institui um projeto pedagógico eficaz se não 
houver a participação ativa daqueles que, em primeira 
instância, são a razão de sua existência, os discentes. 
Devemos a todo instante estimular a participação direta 
destes no processo ensino aprendizagem, fazendo-
os contribuir ativamente para que a transmissão de 
conhecimento o melhor rendimento possível.

6. O que o PET contribuiu profissionalmente e 
pessoalmente em sua vida?

Talvez tenha permitido que me tornasse uma 
pessoa menos centralizadora das ações e ofertasse a 
oportunidade da participação de outros que pudessem 
contribuir sobremaneira na consecução de objetivos 
propostos.

7. Qual a real importância do PET na Odontologia?

Como em qualquer grupo PET, auxiliar as várias 
instâncias administrativas da instituição de ensino na 
identificação das necessidades/carências dos discentes, 
do processo ensino aprendizagem, da estrutura 
da instituição e promovam ações para sanar tais 
dificuldades e contribuam para a melhor formação do 
graduando em odontologia.
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Prof. Dr. Paulo Vinícius Soares

Período de tutoria: 2012 a 2014

1. Quais eram as atividades desenvolvidas?

Desenvolvia muita atividade de pesquisa, ensino 
e extensão. O PET, na época, tinha dois problemas: 
não tinha site e não tinha uma forma de divulgar 
seu trabalho, então, durante um ano a revista PET foi 
estruturada e, em seguida, o site foi criado. O grupo 
era um dos poucos PETs da UFU que não tinha um site 
próprio. Durante os dois anos como tutor, o grupo ficou 
divulgando as atividades do PET, criou-se a revista e a 
cadastrou em Brasília no ISSN. O site também foi criado, 
assim como, a fanpage no facebook, a qual, se tornou 
uma identidade virtual para o PET, além das atividades 
de pesquisa e extensão.

2. Qual a atividade mais importante ou de maior 
impacto na sua concepção?

No primeiro ano, a atividade de maior impacto foi 
a divulgação do PET para comunidade universitária. O 
PET Odontologia era muito forte internamente mas era 
pouco reconhecido externamente e, com esse reforço, 
conseguiu-se o décimo primeiro lugar na disputa do 
PET institucional no edital público em Brasília (foram 
disputados 745 PETs no Brasil inteiro, mas só haviam 
nove vagas). O PET também assumiu a organização de 
eventos para a graduação e para a comunidade.

3. O que deu certo e o que foi falho no planejamento?

A interação do grupo, a independência dos 
petianos no sentido de tomada de decisão e atitudes 
coerentes com sua posição e com a coerência do 
grupo, independentemente da diferença de turmas. As 
atividades de ensino e extensão sempre trabalharam 
bem. O ponto falho eram as pesquisas, as quais, eram 
poucas, e quando existiam, eram individuais.

4. Ao longo dos anos você percebeu alguma evolução 
nas atividades?

Houve uma evolução significativa. Foi inaugurada 
uma sala para o PET com mesa para reunião, 
computadores, impressora e ar condicionado. Outro 
ponto foi a revista que passou a gerar um recurso 
próprio com o auxílio de patrocinadores. O PET não 
tinha recursos financeiros, então, foi criado uma conta 
conjunta e com o lucro da JOUFU 2009, que foi dividido 
com o Diretório Acadêmico do curso, a conta chegou 
a ter 15.000,00 reais que subsidiava as atividades, as 
viagens dos petianos para apresentação de trabalho, 
a compra de materiais para uso e reforma da sala. 
Houve uma evolução gradativa dos petianos e, ainda, 
atualmente, o PET continua evoluindo.

5. O que o motivou a ser tutor?

Na época que era coordenador do curso de 
Odontologia, houve uma seleção para tutor, porém houve 
apenas uma professora interessada que foi impedida de 
assumir pela Comissão responsável. Desde então, o PET 
ficou quatro anos sem um tutor e abriu-se o segundo 
edital, em que não houve interessados. O motivo de 
permanecer no grupo era não deixar com que o PET se 
perdesse, pois é uma atividade estudantil muito forte 
dentro da Faculdade de Odontologia. Além da existência 
de uma motivação pessoal de conhecer a relação do PET 
Odontologia com os outros PETs e trabalhar com os doze 
discentes que integravam o grupo. 

6. O que o PET contribuiu pessoalmente e 
profissionalmente em sua vida?

O PET e a coordenação de curso mostraram o 
significado da palavra ensinar, ser um profissional 
vinculado ao ensino de forma integrada, abrangendo 
pesquisa, ensino e extensão.

7. Qual a real importância do PET na Odontologia?

O grupo PET tem um papel educativo muito 
grande que integra pesquisa, ensino e extensão a 
favor e direcionado para a graduação. O programa 
de educação tutorial na Odontologia soma de forma 
positiva e contribui para a abertura de novos caminhos, 
não só na organização de eventos mas, também, com 
as oportunidades que o petiano tem de pensar sobre a 
melhoria da instituição.
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Prof. Dr. Sérgio Vitorino Cardoso

Tutor Pré- tempore 2014

1. Quais eram as atividades realizadas?

Na época havia o planejamento do canal no 
Youtube, Aulas Rápidas. Já existia a SECOPET. Haviam 
atividades externas que as petianas organizavam 
(estética, culinária). O Vem pra UFU também era uma 
atividade realizada.

2. Qual a mais importante ou de maior impacto na 
sua concepção?

A Aulas Rápidas, porque é o que mais contribui para 
a missão do PET para ajudar a melhorar a qualidade do 
curso.

3. O que deu certo e o que foi falho no planejamento?

Primeiro, o próprio planejamento não era feito 
de maneira organizada, por isso havia dificuldade na 
execução, existia ideia e não tinha plano de ação. 
O relatório também apresentou dificuldade. Há a 
dificuldade no local da sala e é um problema que 
precisa ser resolvido. As atividades foram realizadas 
com sucesso, poderiam ter um melhor resultado. Houve 
uma melhora no processo de organização.

4. Ao longo dos anos você percebeu alguma evolução 
nas atividades?

Claro, muita evolução. Em termo de número, 
qualidade e resolver as dificuldades. O grupo tem se 
consolidado. O grupo é importante para desenvolvimento 
dos petianos e do curso.

5. O que o motivou a ser um tutor?

O tutor vigente do grupo, Prof. Dr. Paulo Vinícius 
Soares se ausentou do país para realizar um pós-
doutorado e conforme o regimento do PET, o coordenador 
do curso assume até a eleição de um novo tutor.

6. O que o PET contribuiu profissionalmente e 
pessoalmente em sua vida?

Ter uma interação pessoal com os petianos é uma 
riqueza, me ajudou a pensar mais sobre o curso, na 
limitação da formação específica dos nossos estudantes. 
Os estudantes limitam a formação e não pensam em 
outros aspectos

7. Qual a real importância do PET na Odontologia?

A missão do PET é contribuir para a melhoria das 
condições de oferta do curso. Identificando fragilidades, 
propondo ações de auxilio e ações inovadoras, 
contribuindo para a discussão com os professores e 
colegiados. 

ENTREVISTA COM O TUTOR DO GRUPO PET ODONTOLOGIA 
UFU

Prof. Dr. Adriano Mota Loyola

Período de tutoria: a partir de agosto de 2015

1. Quais eram as atividades realizadas?

Bem, quando entrei para o PET, o grupo estava sob 
a tutoria do Prof. Sérgio que, ao mesmo tempo, exercia 
também a função de Coordenador de Curso. Naquela 
época, segundo ele mesmo, houve muitas dificuldades 
no acompanhamento das atividades, mas, mesmo assim, 
em função do compromisso e dedicação dos petianos, 
várias atividades que já haviam sido propostas puderam 
se concretizar. Várias das atividades mencionadas pelos 
outros colegas de tutoria haviam sido desenvolvidas e, 
num primeiro momento, nossa função foi reorganizar 
o Grupo. Uma das primeiras providências foi tentar 
fazer com que a programação realmente pudesse ser 
concretizada. Em seguida, foi a vez da programação. 
Entendíamos que o Grupo precisava discutir e discernir, 
em termos de diagnóstico de necessidades de atuar. 
Mais proximidade da graduação, mais disponibilidade 
de enfrentar desafios, mantendo todas as experiências 
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exitosas anteriores. Reativamos as “Aulas Rápidas” em 
outro modelo, especialmente para valorizar a participação 
dos petianos no processo de educação continuada. Este 
fato foi também motivado pelas observações do CLAA 
em nossa avaliação anual. Implementamos as “Sessões 
anatomoclínicas”, cujo objetivo era contextualizar o 
ensino do conteúdo a partir de experiências práticas, de 
cada profissional na sua vivência clínica ou laboratorial. 
Procuramos também trabalhar com mais atividades que 
pudessem fazer o Grupo mediar a discussão de questões 
relacionadas a cidadania, percebendo as realidades da 
sociedade em que iam exercer sua atividade profissional 
e, também, trabalhar com uma edição eletrônica da 
revista para dinamizar e baratear nossas ações. Também 
identificamos, com o suporte do CLAA, a necessidade de 
redirecionarmos o trabalho de extensão e da pesquisa 
coletiva. Neste caso, envolvendo mais o Grupo, como 
um todo, no processo.

2. Qual a mais importante ou de maior impacto na 
sua concepção?

Esta é uma questão que pode ser relativizada. Em 
nosso Curso, como já foi dito, há muitas possibilidades 
de desenvolvimento de habilidades voltadas ao 
tratamento dos agravos a região bucomaxilofacial: 
a clínica integrada, o PSO, as diferentes iniciativas de 
extensão clínica, por exemplo. Contudo, o trabalho que 
coloca para o Grupo a necessidade de ir a comunidade, 
me parece muito enriquecedor; além disto, a presença 
dos alunos como coadjuvantes do processo de ensino-
aprendizado os coloca numa experiência dupla: ser 
o elemento alvo do aprendizado, e que faz desta 
experiência uma possibilidade de melhorar o ensino. 
Esta experiência está sendo feita com as “Aulas rápidas”; 
também as Sessões, explorando os casos clínicos. Tenho 
muita expectativa no trabalho de pesquisa em grupo, 
quando todos poderão ter uma ideia da necessidade 
de aprimorar a capacidade de desenvolvimento do 
trabalho em grupo. Nosso grande desafio também é 
proporcionar oportunidades para que o profissional 
seja formado como um cidadão plenamente consciente 
de sua responsabilidade profissional na construção de 
uma sociedade mais justa, que tenha mais acesso a 
profissionais humanizados.

3. O que deu certo e o que foi falho no planejamento?

Uma das questões mais importantes que precisamos 
aprender é que há muitas atividades dentro do Curso de 
Odontologia previstas no projeto pedagógico. Com isto, 
os alunos ficam sobrecarregados de atividades, pois há 
um entendimento que todas as oportunidades precisam 
ser aproveitadas para a formação. Assim, o que mais 
complica é isto; de outra forma, outras atividades que 
são realizadas fora do Grupo, por iniciativa de outras 
instâncias como graduação e pós-graduação fazem com 
ocorram algumas sobreposições, a presença de feriados, 
contratempos no desenvolvimento do calendário 
acadêmico como greve, por exemplo. Sem esquecer 
o nossos compromissos externos, entendo, contudo, 
que o grande desafio será avançarmos nas atividades 

intragrupo reforçando o caráter de educação tutorial do 
Grupo, por meio de grupos de estudo e discussão que, 
sem dúvida, visando a formação específica e a formação 
cidadã.

4. Ao longo dos anos você percebeu alguma evolução 
nas atividades?

Sim, isto é perceptível, especialmente quando se 
percebe o grupo agindo coeso, consciente dos princípios 
da educação tutorial. Temos alcançado um nível de 
organização e consciência bastante relevante que 
poderá influenciar positivamente todas as atividades 
internas e externas do Grupo.

5. O que o motivou a ser tutor?

Bem, sempre acompanhava o trabalho do PET, a 
distância, pois o Programa sempre me interessou. Após 
o afastamento do Prof. Paulo Vinícius para dedicar-se 
ao seu aperfeiçoamento profissional, o Grupo ficou sob 
os cuidados do Prof. Sérgio que procurou desenvolver o 
melhor que podia dentro do contexto de também ser o 
Coordenador do Curso. Por três vezes seguidas houve 
uma solicitação para que aparecessem candidatos, 
mas via que seria oportuno que os colegas mais novos 
pudessem assumir esta responsabilidade também. 
Como não apareceram candidatos, e como acreditava na 
possibilidade de fazer um trabalho que pudesse induzir 
uma percepção melhor da concepção filosófica no Grupo, 
entendendo que as oportunidades de formação integral 
são impar, entendi que precisava dar esta contribuição. 
Estamos trabalhando neste sentido, procurando dar 
uma contribuição dentro deste entendimento. O Grupo 
PET pode fazer muito para que a formação profissional 
almeje qualidade, mas que isto siga com uma visão mais 
comprometida com a diversidade da realidade social. 

6. O que o PET contribuiu profissionalmente e 
pessoalmente em sua vida?

O trabalho tutorial é muito focado na presença e na 
ação do tutor. Mas, é muito importante que, sempre que 
possível, as ações internas e externas sejam discutidas 
e decididas em grupo, a partir de um discernimento 
compartilhado da importância da atividade. Ouvir e 
perceber outras possibilidades de entendimento além 
da sua é extremamente enriquecedor e um desafio na 
vivência social. Aprender a aprender, e perceber que 
sempre se pode aprender e vivenciar a experiência da 
alteridade, ou seja, a importância do outro na formação 
de sua identidade e no seu aperfeiçoamento humano.

7 . Qual a importância do PET na Odontologia?

Entendo que o PET se constitui uma instância 
de criação de oportunidades de aperfeiçoamento 
de formação profissional e humana quando o 
envolvimento dos alunos possibilita a percepção das 
necessidades desta formação, num processo integrador 
de conhecimento com a sociedade e, em especial, da 
possibilidade de ser protagonistas no desenvolvimento 
desses processos.
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Resumo

O presente trabalho descreve a trajetória do 
Grupo PET-Odontologia do Curso de Odontologia da 
Universidade Federal de Uberlândia (PET-Odonto), desde 
sua fundação em 2006, até os dias atuais. Seguindo os 
preceitos filosóficos e o modus operandi do Programa 
de Ensino Tutorial, implementado pelo MEC em 1979, 
o PET-Odonto desenvolveu atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, prioritariamente, com ênfase às 
atividades que são diretamente relacionadas com o 
Projeto Pedagógico do Curso. Chamou atenção, neste 
período, a predominância das atividades de ensino, 
marcantemente focada para as áreas de Dentística, 
Prótese e Materiais Dentários. Este mesmo viés foi 
observado para as atividades de Pesquisa, com o segundo 
maior volume de ações. Para Extensão, prevaleceram as 
atividades cuja temática foi multidisciplinar, envolvendo 
tanto os petianos individualmente, como também 
o Grupo de forma coletiva. Pode-se perceber ainda, 
que várias estratégias foram trabalhadas a partir de 
atividades integradoras, de caráter coletivo e de apoio 
ao curso, utilizando ferramentas contemporâneas de 
divulgação de informação e conhecimento científico, 
especialmente a partir da criação de um site na rede 
de computadores, de um canal no Youtube e de 
uma Revista Científica.  Assim, nossa avaliação é de 
que o Grupo PET-Odonto procurou atuar dentro dos 
pressupostos filosóficos do Programa de Educação 
Tutorial, mas de forma que ainda precisa ser equilibrada, 
em especial na maior diversificação de áreas e temas 
voltados à formação acadêmica. Embora o Grupo 
tenha procurado desenvolver atividades relacionadas à 
formação cidadã do profissional, estas ações se fizeram 
tímidas, comparativamente às outras iniciativas. 

Abstract

The present study analyses the trajectory of the 
Group of the Tutorial Education Program of the Dentistry 

Course of the Federal University of Uberlândia (TEPDC-
UFU), since your creation in 2006, until nowadays. 
Following the philosofical’s precepts and the modus 
operandi of the TEP implemented by MEC in 1979, 
the Group TEPDC developed activities associated with 
teaching, researching and extension, at the first moment, 
emphasizing the activities fully related with the Course’s 
Pedagogical Project. It was important to see, in this 
time, the prevalence of teaching activities focused to 
the Dentistry, Prosthetic Dentistry and Dental Materials’ 
fields. The same way was followed for the research 
activities, identified as the second more frequent 
activities developed by the Group. For extension actions, 
prevailed the multidisciplinary activities encompassing 
the Group components individually and in a collectively 
way. A lot of strategies have been used to work in a 
integrative way, in a collective way and to help the 
course, using contemporary tools to share information 
and the specific knowledge, mainly with the creation 
of a website, a Youtube channel and a scientific journal. 
So, our evaluation says that the Group TEPDC tried to act 
inside the philosofical’s assumptions of TEP, but in a way 
that should be balanced, mainly in a better diversity of 
fields and themes related with the academic formation. 
Although the group wants to develop activities related 
with the social formation, this actions were more timid 
than other initiatives. 

Introdução

O Programa de Educação Tutorial (PET) caracteriza-
se como uma proposta de educação tutorial que se 
desenvolve a partir de um grupo de estudantes, sob a 
tutoria de um docente. Possui como princípio básico a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
pilares nos quais os membros do grupo fundamentam 
suas atividades. Agrega-se a isto a preocupação 
com o processo de educação atingir também a 
formação abrangente do profissional, sempre calcada 
concomitantemente na sua formação como cidadão, 
plenamente consciente de suas responsabilidades como 
liderança profissional. A formação completa e crítica no 
âmbito da graduação pressupõe que os alunos vivenciem 
experiências acadêmicas diferenciadas e, nesse sentido, 
os petianos são incentivados pelo tutor a participar 
de eventos científicos e culturais que ultrapassam as 
barreiras do curso de Odontologia1, 2. 

A metodologia adotada pelos Grupos PET tem como 
objetivo desenvolver nos estudantes o pensamento 
crítico e melhor capacitá-los à resolução de problemas, 
além de oportunizar a ampliação de sua formação 
acadêmica destinada a realização de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão4,5,6. O PET está presente em 

1. 9º Período; 2. 7º Período; 3. 6º Período; 4.  5º Período; 5. 10º Período; 6. 3º Período; 7. Tutor do Grupo PET-Odontologia - Professor Associado 4, Área de 
Patologia do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG), Brasil. Todos os acadêmicos são 
petianos bolsistas do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG), Brasil.
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diversas Instituições de Ensino Superior (IES) como um 
programa que atua em paralelo e em perfeita sintonia 
com os cursos de graduação, pretendendo integrar-
se, idealmente, a todas as atividades educacionais, 
de extensão e pesquisa que se desenvolvam na 
Universidade1,2.

Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
existem dois tipos de Grupos PET: os vinculados ao 
Ministério da Educação (MEC), como originalmente 
proposto, e os Grupos Institucionais, criados sete anos 
depois, por inciativa da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD-UFU). Ambos os Programas se estabeleceram 
sob as mesmas concepções filosóficas e orientações de 
ação considerando os princípios do Programa, o papel 
dos petianos e dos tutores2.

O Grupo PET Odontologia da Universidade Federal 
de Uberlândia foi criado em 2006, como Grupo 
Institucional, ficando sob a tutoria da prof. Dra. Evonete 
Maria de Oliveira Marra da Área de Saúde Coletiva da 
Faculdade de Odontologia – UFU. Desde então, vem 
atuando junto ao Curso de Graduação, e interagindo 
com as diferentes Áreas de Ensino da Faculdade, a 
Coordenação de Extensão e de Pós-graduação.  

Neste ano, o Grupo PET-Odontologia completa seus 
10 anos de atividade, ensejando uma oportunidade 
ímpar para uma primeira revisão histórica de sua 
atuação. Desta forma, o presente trabalho visa uma 
descrição retrospectiva da ação do Grupo nestes 10 anos 
de sua existência, considerando descrever as atividades 
realizadas, e discutir, de forma crítica, sua atuação, com 
vistas ao seu aperfeiçoamento operacional junto ao 
Curso de Odontologia, buscando analisar as dificuldades 
e acertos neste período, tendo como parâmetro seus 
princípios filosóficos e objetivos de atuação.

Metodologia

Foi realizada uma pesquisa retrospectiva de dados 
relativa às atividades do Grupo PET-Odontologia entre 
os anos de 2006, época de sua fundação, até 2016, 
totalizando 10 anos de sua existência. A pesquisa foi 
realizada a partir dos levantamentos dos registros de 
dados do Grupo sobre suas atividades segundo o que 
orienta o Manual dos Grupos PET da Universidade 
Federal de Uberlândia2. Para este levantamento, 
foram considerados como referência na consulta os 
seguintes documentos: atas das reuniões ordinárias 
e extraordinárias, planejamentos, relatórios, fotos, 
avaliações do CLAA, publicações periódicas do Grupo e 
depoimentos de ex-tutores.

A sistemática de registro de dados considerou o 
número absoluto e relativo (percentual), bem como 
o tipo das de atividades realizadas. Caracterizamos 
como atividades do Grupo para fins do presente 
levantamento, aquelas que foram induzidas, a partir do 
reconhecimento de sua identificação com a proposta do 
PET2, desenvolvidas por atores externos ao Grupo, ou 
aquelas induzidas e desenvolvidas pelo Grupo. Foram 
excluídas desta avaliação, as atividades em que o Grupo 

participou como colaborador, tendo suas ações focadas 
no apoio ao seu desenvolvimento.

Para tanto, as atividades foram caracterizadas como 
1) Ensino, 2) Pesquisa, 3) Extensão, 4) Ações afirmativas 
e de apoio aos alunos do curso, 5) Atividades de caráter 
coletivo e integrador e 6) Outras atividades que o grupo 
considera pertinente 

1. As atividades de Ensino foram aquelas 
desenvolvidas junto aos alunos do curso de 
odontologia que buscaram contribuir com a 
melhoria da qualidade da formação dos alunos da 
graduação no processo de ensino-aprendizagem, a 
partir de variada metodologia, tais como palestras, 
aulas rápidas, e simpósios;

2. As atividades de Pesquisa se configuraram 
como atividades voltadas ao teste de hipóteses 
por meio de metodologias específicas, coleta de 
resultados, análise e sua discussão que resultam em 
determinado tipo de conhecimento. As atividades 
de pesquisa foram divididas em Individuais e 
Coletivas. As coletivas são definidas como aquelas 
desenvolvidas por todo o Grupo.

3. As atividades de Extensão, segundo o Fórum 
de Extensão dos Pró-Reitores das Universidades 
Públicas 3 como princípio educativo que contempla 
o processo de produção do conhecimento por meio 
da dimensão investigativa e do contato com o real. 
Estas atividades necessitam respeitar três princípios 
essenciais, devendo ter como público-alvo a 
comunidade externa à universidade, envolver o 
saber/conhecimento da universidade, e o corpo 
discente deve participar dessas atividades, visando 
sua formação.  Algumas das ações realizadas são: 
Programa de Assistência Domiciliar (PAD), Dia do 
Sorriso e Circuito Revista PET-Odontologia.

4. As ações afirmativas e de apoio aos alunos 
do curso foram atividades que trabalharam temas 
relacionados à formação de cidadania, com 
vistas a discutir questões que envolvem o dia- 
a- dia da sociedade, tais como: gênero, aspectos 
socioeconômicos, culturais e diferenças étnico-
raciais. São apresentados na forma de palestras, 
oficinas, tais como: Conscientiza PET, Curso de 
Libras, além do PET no Youtube ser também um 
instrumento digital de disseminação desses temas 
como também os relacionados propriamente à 
Odontologia. O apoio aos alunos é caracterizado de 
forma indireta, por meio de Ouvidoria online, ou 
de forma direta através do contato dos graduandos 
com os petianos. 

5. Dentre as atividades de caráter coletivo e 
integrador considerou-se aquelas que buscaram 
integrar os alunos dos diversos níveis (graduação, 
mestrado, residência) e grupos dentro do curso 
para participar de atividades conjuntas, de natureza 
variada que não se encaixaram em ensino, pesquisa 
e extensão. A Revista PET Odontologia- Ciência e 
Saúde 1ª, 2ª e 3ª edições é um exemplo, em que o 
grupo não atuou como protagonista na elaboração 
do conteúdo, uma vez que foram pesquisadores, 
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graduandos e profissionais da área da Saúde que 
eram os autores, porém é o responsável por avaliar 
e aprovar os trabalhos enviados. Atividades que 
fazem parte desta categoria foram: Cine InterPET, 
Integração com os PETs, InterAção com os PETs, 
arrecadação de agasalhos e alimentos, doação de 
sangue, feira de ciências, eventos de esporte e 
lazer.

6. Foram consideradas atividades que o grupo 
considera pertinente as atividades de demanda 
dentro do grupo PET, tais como leitura de artigos 
científicos, manutenção site PET Odontologia 
(www.pet.fo.ufu.br), cursos para aperfeiçoamento 
e aprendizagem (oratória, Excel, concursos públicos, 
Power Point), seleções para entrada de novos 
integrantes ao grupo e mobilidade internacional.

Em um segundo momento, as atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão foram subdivididas em 
categorias identificadas com as variadas áreas de 
ensino constantes do projeto pedagógico da FOUFU7, 
como: Acupuntura, Anatomia, Atendimento a Pacientes 
Especiais, Bioquímica, Cirurgia, Dentística, Endodontia, 
Estomatologia, Farmacologia, Fisiologia, Genética, 
Histologia, Implantodontia, Imunologia, Materiais 
Dentários, Oclusão, Odontologia do Esporte, Odontologia 
Hospitalar, Odontologia Legal, Odontopediatria, 
Ortodontia, Parasitologia Patologia, Periodontia, 
Prótese, Saúde Coletiva, Urgência e Emergência e 
Multidisciplinares. A atividade multidisciplinar foi definida 
como aquela que possui o conteúdo e o envolvimento 
de professores de diferentes especialidades. Para cada 
tipo de área relativa às atividades, foram registrados e 
quantificados os diferentes temas desenvolvidos.

Resultados

Nos 10 anos de existência do Grupo PET-
Odontologia, contabilizamos 296 ações, traduzidas por 
atividades diversas. Dentre elas, as atividades de Ensino 
foram mais expressivas, totalizando 32% das ações (n 
= 92). Em seguida, as atividades de Pesquisa somaram 
23% (n = 69) e as atividades de Extensão 20% (61). As 
outras atividades ficaram abaixo de 11%, conforme a 
Figura 1.

Figura 1. Distribuição quantitativa cumulativa percentual das diferentes 
atividades desenvolvidas pelo PET-Odontologia durante os seus 10 anos de 
existência. Entre parênteses estão representados os números absolutos das 
atividades.

A Figura 2 mostra que entre as áreas envolvidas 
nas atividades, a de Dentística e de Materiais 
Dentários figuraram com maior participação: 15 e 
10, respectivamente; por outro lado, apenas 2% de 
atividades foram voltadas para algumas áreas clínicas 
(ex: Endodontia, Ortodontia, Implantodontia). Dado 
semelhante foi também observado para áreas básicas 
como Patologia, Bioquímica e Farmacologia. A Anatomia 
constituiu-se na área menos solicitada durante esse 
período, contabilizando 1% das ações.

Figura 2 – Distribuição dos percentuais de participação das diferentes áreas 
envolvidas nas atividades de Ensino elaboradas pelo Grupo PET-Odontologia 
durante os 10 anos de sua existência. Entre parênteses estão representados os 
números absolutos das atividades correspondentes a cada área participante.

A distribuição das atividades de Ensino durante 
os anos pesquisados está demonstrada na Figura 
3. Constata-se que houve uma marcante variação 
quantitativa, com um volume mais expressivo de 
atividades nos anos de 2009, 2011 e 2016 e uma 
ausência de registro em 2012; em 2006, 2007, 2010 e 
2013 foram registrados menos de cinco atividades para 
cada ano. Com certa variação, percebe-se que a área de 
Dentística e Materiais dentários apareceram com maior 
frequência nas ações ao longo dos anos estudados, não 
obstante as variações quantitativas também observadas. 
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Figura 3. Distribuição das atividades de Ensino desenvolvidas, discriminadas 
anualmente no período de 10 anos de existência do Grupo PET-Odontologia. 
(A) Número de atividades desenvolvidas por ano; (B) Percentual de 
atividades desenvolvidas por ano para cada área envolvida.

No Quadro 1 estão distribuídos os temas discutidos 
pelas áreas envolvidas nas ações de Ensino. Notam-
se na área de Dentística temas principalmente 
relacionados a técnicas restauradoras, identificadas ou 
não com estética; em outras áreas também se observou 
maior diversidade temática nas ações (Estomatologia, 
Prótese, Oclusão, Periodontia), houve maior diversidade 
de assuntos discutidos. Por outro lado, para algumas 
áreas, houve uma repetição de temas, como visto para 
as áreas de Implantodontia e Endodontia.

 Quadro 1. Relação dos temas de Ensino desenvolvidos 
pelas diferentes áreas envolvidas nas atividades 
propostas pelo Grupo PET-Odontologia nos 10 anos de 
sua existência. 

ÁREA TEMAS ABORDADOS

DENTÍSTICA

Escultura Dental, Clareamento, Urgência e 
Emergência em Dentística, Utilização de pinos 
de fibra de vidro, Cimento de Ionômero de 
Vidro, Reabilitação Estética, Lesões Cervicais 
Não Cariosas e Hipersensibilidade, Proteção 
do Complexo Dentino-Pulpar, Lentes de 
Contato, Laminados Cerâmicos Minimamente 
Invasivos, Organização de Mesa Clínica e 
Aperfeiçoamento em Resina Composta.

MATERIAIS DENTÁRIOS

Utilização de novos materiais em áreas como 
Prótese e Dentística, Materiais de Moldagem, 
Manipulação de Materiais e Materiais 
Restauradores Diretos.

PRÓTESE
Retentores em Prótese Fixa, Urgências em 
Próteses Fixas e Removíveis, Protocolos em 
Próteses Removíveis e Tecnologia CAD-CAM.

SAÚDE COLETIVA
Epidemiologia, Ergonomia e Odontologia na 
Unidade Básica de Saúde da Família.

PERIODONTIA

Estética aliada a função em próteses, Urgência 
e Emergência em Periodontia, Biomateriais 
Ósseos, Cirurgias Guiadas e Planejamento e 
Otimização em Periodontia.

ESTOMATOLOGIA

Infecções Maxilofaciais, Hiperplasia 
gengival medicamentosa, Casos Clínicos em 
Estomatologia e Diagnóstico Estomatológico 
de Cistos e Granulomas.

OCLUSÃO

Disfunções Temporomandibulares, Dor 
Orofacial, Montagem em Articulador 
Semi-Ajustável, Diagnóstico Diferencial e 
Dispositivos de Diagnóstico em Oclusão.

CIRURGIA
Técnicas de Odontossecção, Sedativos, 
Osteonecrose e Tratamento de Infecção 
Maxilofaciais.

ODONTOLOGIA DO
ESPORTE

Campos de Atuação e Protetores Bucais.

ODONTOPEDIATRIA Traumatismo e Cárie Precoce.

ODONTOLOGIA LEGAL Atualidades em Odontologia Legal.

PATOLOGIA Principais Patologias Bucais.

ORTODONTIA
Ortopedia funcional dos maxilares e Ortodontia 
e o Clínico Geral.

ODONTOLOGIA 
HOSPITALAR

Urgências em Odontologia e Odontologia no 
Ambiente Intra-Hospitalar.

IMPLANTODONTIA Levantamento de Assoalho de Seio Maxilar.

FARMACOLOGIA
Prescrição Medicamentosa e Fármacos Mais 
Utilizados.

ENDODONTIA Utilização de MTA.

ANATOMIA Anatomia Dental.

ACUPUNTURA Acupuntura e Odontologia.

Entre as atividades de Ensino com foco 
multidisciplinar (Quadro 2), o Atendimento Domiciliar, 
destacou-se como tendo a maior demanda.

Quadro 2. Distribuição relativa das atividades 
multidisciplinares de Extensão desenvolvidas pelo 
Grupo PET-Odontologia durante o período de 10 
anos, considerando a relação das áreas envolvidas 
nas atividades. (*) percentual e número absoluto de 
atividades.

AREAS ENVOLVIDAS ATIVIDADES % (N)* 

Atendimento Domiciliar - diversas 
especialidades

20% (2)

Odontologia e Fisioterapia 10% (1)

Odontologia e Fonoaudiologia 10% (1)

Ergonomia e Odontologia 10% (1)

Hipnose e Odontologia 10% (1)

Patologia, Estomatologia e Cirurgia 10% (1)

Cirurgia e Prótese 10% (1)

Oclusão, Prótese, Dentística e Periodontia 10% (1)

Psicologia e Odontologia 10% (1)
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Em relação às atividades de Pesquisa, percebe-se 
que os temas desenvolvidos foram relativos as áreas de 
Prótese, Ortodontia, Oclusão, Bioquímica, Periodontia, 
Dentística, Farmacologia, Patologia, Estomatologia, 
Odontopediatria, Histologia, Anatomia, Saúde Coletiva 
e Multidisciplinar. Conforme observado na Figura 4, 
destacam-se as áreas de Saúde Coletiva (n = 17) e 
Multidisciplinar (n = 16) com maior volume de temas 
abordados. Por outro lado, temas relacionados às áreas 
de Histologia, Farmacologia e Bioquímica foram menos 
frequentes, com um projeto para cada uma delas. 
Quando analisamos sua distribuição ao longo de 10 
anos (Figura 5A), nota-se maior volume de atividades 
nos anos de 2014, 2015 e 2016 em relação aos outros 
períodos. Ressalta-se que durante estes anos foram 
realizadas, respectivamente, 10, 9 e 16 atividades de 
pesquisa. Um menor número de atividades foi notado 
nos anos 2008, 2009, 2011 e 2013, com apenas três 
iniciativas anuais. Ademais, ao analisar estas atividades 
anualmente (Figura 5B), verificou-se que as ações 
Multidisciplinares e de Saúde Coletiva tiveram maior 
frequência de demandas ao longo dos anos.

Figura 4. Distribuição em percentual da participação das diferentes 
áreas envolvidas nas atividades de Pesquisa elaboradas pelo Grupo PET-
Odontologia durante os 10 anos de sua existência. Entre parênteses estão 
representados os números absolutos das atividades correspondentes a cada 
área participante.

Figura 5. Distribuição das atividades de Pesquisa desenvolvidas discriminadas 
anualmente no período de 10 anos de existência do Grupo PET-Odontologia. 
(A) Número de atividades desenvolvidas por ano; (B) Percentual de 
atividades desenvolvidas por ano para cada área envolvida.

Para a Extensão destacaram-se as áreas 
de Saúde Coletiva, Atividades de Divulgação e 
conhecimento, Odontologia Hospitalar, Oclusão, 
Dentística, Estomatologia, e Atendimento aos pacientes 
especiais. Conforme observado na Figura 6, as áreas 
mais demandadas foram Saúde Coletiva (39%) e 
Atividades de Divulgação e Conhecimento (36%). As 
outras áreas foram envolvidas em menos de 10% das 
ações.  Ao analisar a Figura 7, identificamos que nos 
anos de 2014, 2008 e 2015 foram desenvolvidas mais 
atividades de extensão comparadas aos outros anos, 
correspondendo a 9,8 e 7 atividades, respectivamente. 
Em 2012, registraram-se duas atividades, sendo o 
período com o menor número de ações. Percebe-se 
também que as áreas Multidisciplinares e de Saúde 
Coletiva prevaleceram quando analisadas ao longo dos 
anos. Outro dado marcante foi a exclusividade de ações 
relacionadas a área de Saúde Coletiva no ano de 2006. 
Por outro lado, atividades com Atendimento a Pacientes 
especiais foram restritas ao ano de 2009. Nesta linha, 
somente no ano de 2013, observamos atividades de 
Extensão relacionada à área de Estomatologia. 

ACUPUNTURA Acupuntura e Odontologia. 
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Figura 6. Distribuição dos percentuais de envolvimento das diferentes áreas 
nas atividades de Extensão as quais o Grupo PET-Odontologia elaborou ou 
auxiliou no desenvolvimento ao longo dos 10 anos de existência do Grupo. 
Como Atividades de Conhecimento em Saúde Bucal estão alinhadas as 
atividades que envolveram inúmeras especialidades odontológicas como, 
por exemplo, o PAD (Programa de Assistência Domiciliar), Dia do Sorriso e 
Circuito Revista PET-Odontologia. Entre parênteses estão representados o 
números absolutos das atividades relacionadas a cada área envolvida.

Figura 7. Distribuição das atividades de Extensão desenvolvidas discriminadas 
anualmente no período de 10 anos de existência do Grupo PET-Odontologia. 
(A) Número de atividades desenvolvidas por ano; (B) Percentual de 
atividades desenvolvidas por ano para cada área envolvida.

Na análise da Figura 10, percebe-se que no ano 
de 2016 houve maior número de atividades (n = 15) 
comparado aos outros anos, prevalecendo aquelas de 
Caráter coletivo. É importante ressaltar que no ano de 
2014 registrou o menor número de ações (n = 3) que se 
restringiram as Ações que o grupo considera pertinente 
e de Caráter coletivo. 

Figura 8. Distribuição relativa comparativa das atividades desenvolvidas 
pelo Grupo PET-Odontologia de outras naturezas que não Ensino, Pesquisa 
e Extensão, durante o período de 10 anos de existência do Grupo PET-
Odontologia.

Nota-se no Quadro 3 a relação das atividades 
de caráter coletivo e integrador, as atividades que o 
grupo considera pertinente, e as ações afirmativas e de 
apoio ao curso. É importante ressaltar que atividades 
de divulgação das atividades do PET estão presentes 
em diferentes grupos, como por exemplo, o “PET no 
YOUTUBE”, que é uma atividade de apoio ao curso 
cuja finalidade é a divulgação de informação de cunho 
cientifico, por meio da confecção de vídeos instrutivos 
sobre um determinado assunto de interesse na formação 
e prática odontológica. Outra atividade de extremo 
impacto para o grupo é a “Revista PET Odonto: Ciência 
e Saúde”, criada em 2012, com três volumes lançados, 
sendo um meio acessório de divulgação cientifica para 
a comunidade acadêmica e externa. 

Quadro 3. Relação dos temas desenvolvidos nas 
categorias de Ações afirmativas e de apoio ao curso, 
Atividades de caráter coletivo e integrador, e aquelas 
Atividades que o Grupo considera pertinentes durante 
pelo Grupo PET-Odontologia nos 10 anos de sua 
existência. 

AÇÕES AFIRMATIVAS E 
DE APOIO AO CURSO

CONSCIENTIZA PET, CURSO DE LIBRAS, PET NO 
YOUTUBE OUVIDORIA ONLINE. 

ATIVIDADES DE 
CARATER COLETIVO E 
INTEGRADOR

REVISTA PET ODONTOLOGIA- CIÊNCIA E SAÚDE, CINE 
INTERPET, INTEGRAÇÃO COM OS PETS, INTERAÇÃO 
COM OS PETS, ARRECADAÇÃO DE AGASALHOS 
E ALIMENTOS, DOAÇÃO DE SANGUE, FEIRA DE 
CIÊNCIAS, EVENTOS DE ESPORTE E LAZER.

ATIVIDADES QUE O 
GRUPO CONSIDERA 
PERTINENTE

LEITURA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS, MANUTENÇÃO 
SITE PET ODONTOLOGIA (WWW.PET.FO.UFU.BR), 
CURSOS PARA APERFEIÇOAMENTO E APRENDIZAGEM 
(ORATÓRIA, EXCEL, CONCURSOS PÚBLICOS, 
POWER POINT), SELEÇÕES PARA ENTRADA DE 
NOVOS INTEGRANTES AO GRUPO E MOBILIDADE 
INTERNACIONAL.

Discussão

Durante os 10 anos de existência do grupo PET - 
Odonto, os parâmetros de ensino, pesquisa e extensão, 
são fundamentados conforme a orientação do Manual 
dos Grupos PET2,8. Não obstante, pode-se perceber que 
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ainda não conseguimos atingir o equilíbrio desejado 
nas ações. Esta percepção estende-se, principalmente, 
àquelas atividades que pretendem avançar na formação 
global do petiano, objetivando reforçar a necessidade 
de contribuir para a formação cidadã do profissional.

Todavia, fica aparente no nosso levantamento, que 
o PET-Odonto tem se esforçado para avançar quantitativa 
e qualitativamente nas suas ações ao longo dos anos. 
A tendência de crescimento foi observada, embora 
ainda não vinculada a uma proporção constante. Estes 
resultados mostram a vocação que o Grupo PET-Odonto 
tem desenvolvido de atuar junto a Coordenação do 
Curso, potencializando o suporte ao desenvolvimento 
dos conteúdos e habilidades voltadas para a formação 
profissional. 

Um aspecto importante que deve ser considerado 
para a análise que possa ser feita da repercussão do 
presente levantamento, é o fato de termos adotado, para 
registro, seis categorias de ações. Para as atividades que 
poderiam ser encaixadas em mais de uma categoria, 
optamos por mencioná-la apenas naquela que, por 
definição, ela pertence. Exemplo flagrante desta 
situação se dá com as Clínicas de Extensão: nelas, o 
aluno faz extensão por definição, podendo também ser 
espaço para desenvolvimento de ensino e pesquisa. Este 
dado explica parcialmente as variações quantitativas 
e qualitativas nas atividades registradas no período 
estudado. Outra questão a considerar é a deficiência 
de registros pregressos arquivados pelo Grupo ao longo 
dos anos. E mais, vale ressaltar que em 2013 e 2014 o 
Grupo passou por tutoria temporária, o que foi limitante 
em termos de orientação e organização das ações.

Dentre as atividades realizadas pelo grupo nesta 
trajetória de 10 anos nota-se uma predominância das 
ações de Ensino, como se pode observar na Figura 
1. Desenvolvidas preferencialmente por meio de 
palestras, minicursos, oficinas, jornadas científicas e 
mesas redondas, Ensino totalizou 32% das atividades 
planejadas e executadas pelo Grupo, superando 
todas as outras categorias. Acreditamos que este 
padrão reflete a natureza conservadora (tradicional) 
da própria atividade na academia. Usualmente são 
realizadas com a participação de professores da casa 
(externos ao Grupo), de fácil organização (local fixo e 
público alvo “cativo”), e curta duração. Consistem de 
uma prática atraente, conseguindo atingir um grande 
público interno, experiência também vivenciada pelo 
Grupo PET-Veterinária da UFU11. Um dado substancial 
que merece uma crítica é o envolvimento dos petianos 
diretamente nestas atividades. Particularmente, 
a partir de 2016, os petianos tem assumido esta 
responsabilidade, possibilitando-lhes vivenciar todo o 
processo de percepção das dificuldades de aprendizado, 
a necessidade de um trabalho de apoio didático e, 
neste sentido, viabilizando um novo aprendizado 
relacionado à iniciação docente. Este entendimento 
foi particularmente traduzido na atividade “Aulas 
rápidas” e, a partir de 2017, será estendido às “Sessões 
anatomoclínicas”.

Analisando além, percebeu-se, no geral, uma 

maior diversidade de Áreas de Ensino participando 
do processo, contrastando com a limitação de temas 
abordados. Todavia, não houve uma distribuição 
homogênea entre as Áreas participantes, tendo em vista 
o descompasso entre as Áreas de Dentística, Materiais 
Dentários e Prótese, com 38% das ações, e outras 12 
áreas que não atingiram 1/3 deste (Figura 2). Embora 
não tenhamos elementos objetivos para definição destas 
diferenças, dada a ausência de registros pregressos 
sobre esta questão, é possível especular sobre o fato 
de que, as Áreas mencionadas trabalham com as 
bases dos procedimentos reabilitadores do sistema 
estomatognático. Não obstante, estes resultados 
chamam atenção sobre a necessidade de uma maior 
reflexão pelo Grupo junto ao Curso, das demandas 
que orientam uma abrangência maior de atuação do 
Grupo, especialmente para outros temas também 
fundamentais, que são superados pela procura de 
adestramento para as demandas práticas da profissão.

A Pesquisa constituiu-se, quantitativamente, 
na segunda atividade mais trabalhada pelo Grupo, 
responsável por 23% das ações registradas (Figura 1). 
Aqui, vale ressaltar que a precariedade de registros 
não possibilitou distinguir mais objetivamente a 
pesquisa em Grupo das Individuais. Durante os 10 
anos do PET as atividades de Pesquisa foram voltadas 
principalmente para as áreas de Saúde Coletiva, 
Dentística e Multidisciplinar, que envolveu o Programa 
de Atendimento Domiciliar e Musicoterapia, atingindo 
cerca de 10% a 21% das atividades (Figura 4). Neste item 
também, pode-se perceber uma diferença marcante em 
relação às outras áreas. Possíveis explicações estão no 
fato de que as Pesquisas Individuais estão vinculadas as 
opções dos alunos, e em maior número que as coletivas, 
que são demandadas e desenvolvidas pelo Grupo. Um 
aspecto importante é que a partir de 2014, a Pesquisa 
teve um grande salto quantitativo, quase triplicando 
as iniciativas desenvolvidas nos anos anteriores.  
Particularmente, neste item, o PET-Odontologia tem tido 
uma maior dificuldade. Esta se baseia, principalmente, 
no envolvimento do Grupo nas pesquisas coletivas, fato 
identificado no histórico de avaliações pelo CLAA; de 
outro lado, também pode-se perceber uma variação 
na adesão dos alunos individualmente ao longo de sua 
participação no Grupo. 

A iniciação à pesquisa científica ocupa um 
papel relevante na formação acadêmica e do futuro 
profissional. Embora não se constitua um fator 
fundamental na qualificação da prática profissional, o 
envolvimento do aluno nestas atividades proporciona 
oportunidade de melhorar a reflexão e utilização crítica 
dos conhecimentos científicos que são adquiridos na 
sua formação12.

De forma semelhante, também se observa 
um incremento nas atividades que dialogam com a 
sociedade, pelas quais o Grupo leva até ela informações 
e conceitos que objetivam melhorar a sua noção sobre 
percepção e cuidados com a saúde, especialmente 
no que diz respeito a boca. Estas ações, em parte 
resultado da observação da filosofia de ação do Grupo 
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Tutorial, reforçado pelo histórico do projeto de ensino 
de Odontologia proposto pela Faculdade que também 
sempre caminhou neste sentido, embasado na premissa 
da formação de um cirurgião dentista voltado para 
prevenção e atendimento das necessidades básicas 
em saúde bucal 13. A propósito, constata-se nos últimos 
anos o crescimento dos projetos de extensão intra e 
extramuros, com a criação de clínicas próprias e um 
maior contato com escolas, centros de apoio a idosos, 
logradouros públicos.

Os dados apresentados nesse estudo mostram-nos 
que a extensão retrata o menor número de atividades 
desenvolvidas pelo grupo quando comparada aos 
demais pilares, Ensino e Pesquisa (Figura 1). Estas 
atividades envolveram tanto aquelas produzidas pelo 
Grupo, como um todo, como também aquelas que 
envolveram número menor de petianos. Neste caso, 
especialmente relevante, foi o aumento do número 
de programas de extensão com atividades clínicas 
intramurais. Não obstante o crescimento observado, 
especialmente nos últimos quatro anos, ainda encontrou 
limitações importantes para o desenvolvimento das 
atividades em Grupo. Algumas razões podem ser 
sugeridas, embora não tenhamos evidências objetivas 
quanto a hierarquia de sua relevância no processo, a 
saber: diversidade de motivações, variações no domínio 
de conteúdo e habilidades entre os petianos, maior 
número de oportunidades de trabalhos de extensão 
constantes do projeto pedagógico vigente, tanto intra 
como extramuros, disponibilidade de tempo frente 
a distribuição do conteúdo na grade horária do curso, 
questões burocráticas relacionadas a implementação 
de projetos que envolvam atividades além daquelas 
já oficialmente patrocinadas pela Faculdade, e 
uma tendência para valorização das atividades de 
treinamento intramuros, por exemplo. 

Nossa análise demonstrou que a Área de Saúde 
Coletiva foi mais acionada neste aspecto (Figura 6). De 
fato, a Saúde Coletiva tem recebido atenção especial 
como tema de ação extensionista no PET, em que as 
atividades se propõem levar à população conhecimentos 
sobre prevenção e manutenção de saúde bucal15. Nesta 
linha de trabalho, o Grupo se envolveu com atenção a 
população em diferentes faixas etárias, em Instituições 
ou em ambientes abertos, a partir da atividade Dia 
do Sorriso, com um retorno sempre positivo, embora 
também não avaliado sistematicamente. Além disto, 
iniciativas envolvendo atividades multidisciplinares 
foram relevantes nesta categoria de ação. Ressalta-se, 
neste sentido, o Programa de Atendimento Domiciliar 
(PAD) que perfez 20% das ações, como visto no Quadro 2.

Atualmente, o Grupo PET-Odonto tem refletido 
sobre a necessidade de incrementar o seu trabalho 
extensionista, especialmente vinculado ao alcance 
daquelas populações menos assistidas e que necessitam 
de abordagens particulares tais como surdos, cegos, 
surdos-mudos, por exemplo. Vale lembrar, como 
salienta o professor Plínio Zornoff Táboas, Pró-reitor de 
extensão da Universidade Federal do ABC: “a atividade 
de extensão permite ao estudante a oportunidade de 

tomar contato com problemas que afligem e emergem 
da sociedade, sob a luz de um olhar que traz o apoio do 
conhecimento acadêmico teoricamente desenvolvido. 
Portanto, o estudante exposto à realidade por meio 
de atividades de extensão não se forma, no sentido 
convencional, mas se transforma em cidadão pleno, 
favorecido pela vivência universitária que lhe propicia 
uma profissão, e comprometimento com a contínua 
construção da sociedade em que está inserido”15.

Observou-se também um crescimento nas 
atividades de caráter coletivo e integrador, de ações 
afirmativas e de apoio aos alunos do curso e ações que o 
grupo considera pertinente, ao entender a importância 
não só da formação acadêmica, mas também de 
formação do pensamento crítico e cidadão, que é um 
dos papeis do programa de tutoria. Estas atividades têm 
sido conduzidas não só para promover uma aproximação 
maior entre os alunos, dos alunos com o Grupo, 
possibilitando uma percepção mais aguçada daquilo 
que se constituem as questões, dúvidas, carências e 
propostas de aprimoramento do ensino na Faculdade de 
Odontologia. A inclusão do Grupo nas Redes Sociais, a 
disponibilização de e-mails, a criação de um site próprio 
tem sido ferramentas importantes nesta direção. Vale 
dizer que, associado a isto, a Revista PET-Odontologia e o 
Canal no Youtube estabelecem esta comunicação, além 
de produzirem oportunidades para avanços na discussão 
do conhecimento. Estas ações serão incrementadas com 
a recente proposta de criação do Blog do Grupo, com 
uma vocação mais voltada ainda para a criação de um 
caminho menos formal e em linguagem mais atual da 
disseminação do conhecimento e sua discussão.

Finalmente, o Grupo PET-Odontologia tem também 
se comprometido a atuar trabalhando as oportunidades 
de desenvolvimento da formação cidadã do petiano e 
contribuir, desta forma, para estendê-la a comunidade 
acadêmica. Neste sentido, discussões sobre temas 
relativos à realidade social, política econômica, temas 
relacionados aos problemas enfrentados pelas minorias, 
questões de uso e costumes, entre várias atividades tem 
sido enfrentado por meio de diversas ações: discussão 
de filmes, debates públicos, intervenções e palestras. 
Entendemos que, neste campo o PET-Odontologia ainda 
tem muito por fazer. Entre as últimas ações, destacam-
se, por exemplo, o debate sobre o uso medicinal da 
maconha, a discussão de gênero a partir do filme “A 
Menina Dinamarquesa”16, debate sobre a Greve nas 
Instituições de Ensino Superior, Debate sobre a PEC 55 e 
o projeto de aposentadoria proposto pelo Governo em 
2016.

Assim, percebe-se que o Grupo PET-Odontologia 
nestes 10 anos de sua existência procurou contribuir 
de forma permanente ao desenvolvimento da 
formação acadêmica da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Federal de Uberlândia (FOUFU). 
Percebemos a necessidade de equilibrar melhor as 
ações entre Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como 
discutir formas de identificar e desenvolver ações que 
sejam mais abrangentes no que tange a contribuição na 
formação acadêmica das diferentes áreas de ensino na 
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Odontologia. Percebemos também, como fundamental, 
incrementar ações na formação cidadã do acadêmico, 
baseados na premissa de que o profissional atuará 
na sociedade, de onde veio, e necessita não só ter 
consciência dos seus problemas, como também estar 
preparado para enfrentá-los e auxiliar na busca de 
soluções. 

Conclusão

Durante o período de 10 anos de sua existência, 
o grupo PET-Odonto vêm contribuindo para o 
aprimoramento do conhecimento, seja ele direcionado 
aos graduandos do curso de Odontologia, assim como 
destinado à comunidade externa, por meio de palestras; 
promoção e educação em saúde; artigos científicos; 
conhecimento informacional via digital; dentre outros, 
como foram citados ao longo do texto. Pudemos perceber 
que as atividades de Ensino predominaram entre as 
ações do Grupo. Embora o Grupo tenha procurado atuar 
em todas as frentes consideradas na concepção filosófica 
do programa, é possível reconhecer certo desequilíbrio 
nas ações do Grupo, observado, em especial, nas ações 
fora do tripé da atividade universitária ensino, pesquisa 
e extensão. Pelos nossos resultados, observamos que 
há um envolvimento ainda tímido do Grupo como 
protagonista direto da Educação Tutorial, muito embora 
tenha desenvolvido ferramentas importantes de 
divulgação do conhecimento a comunidade acadêmica.
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ÁREA 1

ANQUILOGLOSSIA: REVISÃO DE LITERATURA
Mariana Moraes de Mattos Motta; Marcella Menezes Rios; Alessandra;

Maia de Castro Padro

A anquiloglossia conhecida popularmente como língua presa é uma 
anomalia de inserção do freio lingual, que altera a forma e função 
da mesma. Essa alteração pode gerar dificuldades no aleitamento 
materno, na deglutição, na fala, na higienização, na inserção social 
do indivíduo entre outros problemas. O objetivo deste estudo foi 
realizar uma revisão de literatura sobre anquiloglossia, abordando 
sua classificação, as dificuldades encontradas pelo indivíduo, a 
importância do diagnóstico precoce e multidisciplinar, protocolos 
para avaliar e diagnosticar com segurança a anquiloglossia e 
conhecer as condutas terapêuticas. A literatura mostrou que 
existem diferentes definições, não havendo um protocolo único 
para avaliação nem critério para a idade ideal para tratamento. O 
tratamento para anquiloglossia inclui terapia com fonoaudiólogos 
ou intervenções cirúrgicas (frenotomia ou frenectomia). A escolha 
do método utilizado dependerá da idade do paciente, condições 
de entendimento, colaboração e espessura do freio. Assim, foi 
possível constatar na literatura consultada que não existe uma 
idade ideal para intervir e que é importante um diagnóstico precoce 
multidisciplinar.

PROEXT 2013 CONTRIBUINDO PARA AVALIAÇÃO DO 
RISCO DE CÁRIE DENTÁRIA NA ESCOLA RURAL DOM 

BOSCO DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
SILVA, R.M *; ARCIERI,R.M; COSTA, J.G.F

A carie dentaria continua sendo uma patologia que merece a atenção 
por parte dos clínicos e pesquisadores devido a sua alta prevalência. 
Sabe-se que é uma doença de caráter multifatorial, crônica e 
infecto- contagiosa que resulta em perda localizada de minerais 
nos dentes afetados podendo levar a exposição pulpar, destruição 
coronária, abscessos e até perda do dente. O objetivo deste trabalho 
foi verificar e analisar o risco de cárie dentária em crianças com faixa 
de 4 a 14 anos na escola municipal Dom Bosco incluída no Programa 
de Apoio á Extensão Universitária MEC/SESU/UFU 2013. Os dados 
foram obtidos após um exame bucal realizado no pátio da escola sob 
luz natural com auxilio de espelho bucal plano numero 5 e espátulas 
de madeira. Colheu-se a autorização dos pais ou responsáveis pelas 
crianças (termo de consentimento). Empregou-se a avaliação de 
risco preconizada pela Secretaria do Estado de Saúde de Minas 
Gerais em riscos R1, R2, R3. Foram examinadas 190 crianças sendo 
92 do gênero masculino e 98 do gênero feminino. Classificadas 
como R1(carie dentaria ativa) 89 crianças (46,84%), R2 (experiência 
de carie tratada) 33 crianças (17,37%) e R3(ausência de carie) 68 
crianças (35,79%). Conclui-se que o risco de carie das crianças da 
zona rural é elevado, mas guarda uma semelhança com os dados 
encontrados na zona urbana de Uberlândia. Há de se investir na 
prevenção contra a cárie dentária tanto na zona rural como na zona 
urbana buscando melhor qualidade em saúde bucal.

ANATOMIA MACROSCÓPICA E IMAGINOLÓGICA DA 
MANDÍBULA E MAXILA DO EDENTADO TOTAL

Sara Gomes Prates, Marina Santos Faggioni, João César Guimarães Henriques, 
Fabio Franceschini Mitri

A perda dos elementos dentais, recorrente de diversos fatores, 
resulta em importantes alterações anatômicas estruturais e 
funcionais na maxila e mandíbula, pois o osso alveolar deixa de 
receber estímulos locais dos dentes e do periodonto. O objetivo 
deste trabalho foi identificar macroscopicamente os padrões destas 
alterações e, a partir de exames de imagens, demonstrar as relações 
topográficas de estruturas anatômicas com o rebordo alveolar, na 

maxila e mandíbula. Foram observadas, macroscopicamente e por 
meio de exames imaginológicos, mandíbulas e maxilas de edentados 
totais do acervo do laboratório de anatomia humana da UFU. Os 
resultados macroscópicos revelaram que na maxila, a reabsorção é 
regular, a partir da tábua óssea vestibular, e na mandíbula, este 
processo ocorre a partir da tábua óssea lingual, na região posterior, 
continuando-se na tábua óssea vestibular na região anterior. Nas 
observações imaginológicas, a relação da fossa nasal, seio maxilar 
e canal da mandíbula torna-se extremamente íntima com o rebordo 
ósseo alveolar reabsorvido. Estes fatores resultam em importantes 
alterações estruturais da face, incluindo altura, comprimento e 
largura, e alterações funcionais dos tecidos moles, levando ao colapso 
do tecido perioral e diminuição do tônus muscular mastigatório. 
Podemos concluir que a arquitetura maxilo-mandibular do paciente 
edentado total é distinta e apresenta condições anatômicas 

clinicamente importantes a serem consideradas na reabilitação oral.

INFLUÊNCIA DO LADO DE DESTREZA MOTORA DOS 
MEMBROS SUPERIORES SOBRE OS MÚSCULOS DA 

MASTIGAÇÃO
Thamires Diogo Lima*, Fernanda Lopes Santiago, Roberto Bernardino Júnior, 

Alfredo Júlio Fernandes Neto, Paulo Cézar Simamoto Júnior,
Luana Cardoso Cabral

A mastigação é de extrema importância para o bom funcionamento 
do aparelho estomatognático. O presente estudo verificou a relação 
entre o lado de preferência mastigatória com o antímero de maior 
destreza de membros superiores em indivíduos adultos e relacionou 
o fato do indivíduo ser destro ou canhoto com o antímero de 
preferência de mastigação. A amostra total foi de 40 indivíduos 
sendo destros e canhotos (n=20) de ambos os gêneros entre 18 a 
28 anos, com dentição permanente completa ou ausência somente 
dos terceiros molares, que não portassem aparelho ortodôntico ou 
protético. Foi realizada uma análise eletromiográfica dos músculos 
masseter direito e esquerdo ao mastigar um chiclete padronizado, 
em repouso e em apertamento dentário. Os dados eletromiográficos 
foram analisados a partir dos valores da raiz quadrada da média (RMS 
– root mean square). Os voluntários também foram questionados se 
tinham um lado de preferência mastigatória entre outras perguntas de 
interesse da pesquisa. Um total de 97,5% dos voluntários afirmaram 
ter um antímero de preferência mastigatória. Destes, a maioria disse 
ter preferência pelo antímero esquerdo. Em voluntários destros de 
ambos os gêneros, não houve relação positiva entre o antímero de 
maior destreza de membros superiores e o antímero de preferência 
mastigatória. Nos indivíduos canhotos de ambos os gêneros, houve 
predileção pelo lado, coincidindo o antímero de maior destreza de 
membros superiores com o antímero de preferência mastigatória.  
Apenas as amostras do gênero feminino, apresentaram diferença 
estatísticamente significante ao comparar o masseter direito e 
esquerdo quando em mastigação ativa.
Palavras-chave: eletromiografia, mastigação, músculo masseter

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE SENSORES DE GLICOSE E 
DA COMPOSIÇÃO SALIVAR DE RATOS DIABÉTICOS

Gabriela Lourenço Peres, Návylla Candeia Medeiros, Manuella Verdinelli, 
Priscilla Barbosa Ferreira Soares, Carlos Soares, Robinson Sabino-Silva

O cotransportador Na+/glicose/água SGLT1 apresenta aumento 
da expressão na membrana luminal de células ductais (MLCD) de 
glândulas salivares de ratos diabéticos, o que se correlaciona com 
hiposalivação. No entanto, o mecanismo molecular que promove 
esta alteração permanece desconhecido. Nossa hipótese é de que 
nascélulas ductais ocorre translocação de SGLT1 desencadeada por 
sensores de glicose T1R2/T1R3. O presente estudo buscou avaliar a 
expressão subcelular de T1R2/T1R3 em glândulas submandibulares 
e as alterações de composição da submandibular por espectometria 
FTIR. Foram utilizados ratos Wistar Não Diabéticos (ND) e Diabéticos 
(D). O diabetes foi induzido 28 dias antes do estudo (aloxana, 40 
mg/kg, i.v.). Em seguida, os ratos foram anestesiados (pentobarbital 
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sódico 60 mg/kg, ip) e as glândulas submandibulares foram 
analisadas por imunofluorescência para avaliação de T1R2/T1R3 
e por FTIR para análise do perfil proteico. Os resultados foram 
expressos em média ± EPM e comparados com teste-T student (P < 
0,05). A glicemia de D foi aumentada (P < 0,05) em relação aos ND. 
Os sensores T1R2/T1R3 foram descritos na membrana basolateral 
de células ductais da glândula submandibular (GS). A análise de FTIR 
para animais ND e D detectou componentes Amida I (0,17±0,01 e 
0,18±0,01, p>0,05) e Amida II (1,11±0,01 e 1,12±0,01, p>0,05). Os 
resultados demonstram que o componente de Amida foi similar em 
ambos os grupos. Além disso, indicam que o aumento da presença 
de glicose no líquido extracelular de diabéticos pode aumentar a 
estimulação de sensores T1R2 e T1R3, o que promove aumento da 
translocação de SGLT1 para MLCD de GS.

ATENDIMENTO ODONTOPEDIATRICO EM SERVIÇO 
ONCOLÓGICO

         PEREIRA,DEG*; FLORENTINO ACA; DAVID  EF; GUEDES CCFV; MOURA  MAT; 
OLIVEIRA CMAP.

Acometimentos oncológicos na infância são cada vez mais 
prevalentes no quadro geral de doenças pediátricas. Os cuidados 
específicos a estes pacientes devem priorizar além do quadro 
sistêmico de contenção neoplásica, também, a linha de cuidados 
odontológicos adotados a estes pacientes.A imunossupressão 
relacionada à quimioterapia é o período no qual o paciente está 
mais susceptível a infecções (fúngicas, virais e/ou bacterianas). O 
presente trabalho relata experiência da odontologia no setor de 
oncologia pediátrica do Hospital de Clínicas na Universidade Federal 
de Uberlândia (HC-UFU), cujo método utilizou a descrição de relato 
de experiência e revisão de literatura narrativa. O acompanhamento 
desses pacientes em período pré, trans e pós-tratamento neoplásico 
restabelece o equilíbrio estomatológico, evita o atraso no tratamento 
do paciente, previne comorbidades imediatas pós-quimioterapia 
e radioterapia, reduz o risco de morte e melhora a qualidade de 
vida do paciente. Assim, a imersão do dentista neste contexto é 
essencial no restabelecimento da saúde bucal e prevenção de outras 
comorbidades.

AGENESIA DOS INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES: 
OPÇÕES TERAPÊUTICAS

Vitor Duarte Assumpção; Orientador: Guilherme de Araújo Almeida 

O processo de formação da dentição é complexo, podendo ocasionar 
algumas anomalias, uma das mais frequentes é a agenesia dentária, 
tendo como ênfase a agenesia de incisivos laterais superiores, o que 
gera um desconforto estético para os portadores deste distúrbio.  
Uma abordagem interdisciplinar é imprescindível para estabelecer 
o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, proporcionando 
assim um melhor resultado estético e funcional para o paciente. O 
tratamento deste distúrbio pode ser realizado com o fechamento 
ou a reabertura dos espaços. Neste trabalho, serão discutidas 
as opções terapêuticas com apresentação de casos clínicos com 
agenesia dos incisivos laterais superiores permanentes tratados 
satisfatoriamente por meio do fechamento do espaço remanescente, 
pela movimentação ortodôntica ou pela manutenção dos espaços 
existentes, com a utilização de implantes protéticos.

DIA DO SORRISO: PROMOÇÃO DE SAÚDE NOMEIO 
SOCIAL

SCHETTINI, ACT*; RODRIGUES, IRA; SILVA, MB; SILVA, PF; 
                    LEME, BAP; Ferreira, PNS

O “Dia do Sorriso” é um projeto de extensão, promovido através 
de ações comunitárias que seguem o modelo assistencial e visa 
a atenção integral à saúde. Para isso, preconiza-se a redução de 
fatores de risco, considerando o usuário bio-psico-social. Diante 
disso, o grupo PET (Programa de Educação Tutorial) Odontologia, 
da Universidade Federal de Uberlândia, propõe a inserção do 
acadêmico na comunidade externa e relata experiências e realidades 
construídas. Trata-se de ações que incorporam a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, que abrangem a população Uberlandense. 
Concomitante a isso, os conhecimentos acadêmicos são empregados 
em prol da saúde de acordo com grupos etários, psicomotricidade 
e capacidade de absorção de conhecimento. Nesse contexto, 

considera-se a educação em saúde como prática social em que 
há abordagens diferentes, práticas comunicativas, interativas, 
aprendizagem significativa e cidadania. Portanto, a interação 
ensino/serviço permite a melhoria na qualidade de vida do público 
alvo e proporciona a oportunidade de planejar, executar e visões 
críticas ao discente, além de produzir conhecimentos práticos, troca 
de experiências com a comunidade, proporcionar integralidade e 
humanização; e preconizar o respeito ao outro e estabelecer relações 
entre cuidado e condições sociais.

TOXINA BOTULÍNICA: UMA OPÇÃO PARA CONTROLAR 
OS SINTOMAS DO BRUXISMO - REVISÃO DE 

LITERATURA

PAMELA NUNES SILVEIRA FERREIRA, ULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, JOÃO 

HENRIQUE FERREIRA LIMA, MARCIO MAGNO COSTA, 

SIMONE MARIA DE ÁVILA SILVA REIS, LUIZ CARLOS GONÇALVES

A toxina botulínica é uma substância produzida pela bactéria 
Clostridium Botulinum e o uso de tal substância abre ao cirurgião 
dentista uma nova opção para controlar os sintomas do bruxismo. O 
bruxismo apresenta etiologia ampla, onde os danos causados podem 
ser diferentes em cada pessoa, sendo assim, não possui tratamento 
específico, portanto, o cirurgião dentista deverá tratar e avaliar cada 
paciente de maneira individual. Na maioria dos estudos revisados, 
tais relatam que a toxina botulínica é uma forma de tratamento com 
resultados positivos, aliviando o apertamento e rangimento dental 
e também seus sintomas, como a dor muscular. O cirurgião-dentista 
possui conhecimento sobre as estruturas de cabeça e pescoço, 
podendo tratar patologias da face e da cavidade oral, de forma 
conservadora e segura, utilizando aplicações da toxina botulínica, 
desde que possua treinamento e conhecimento específico sobre 
a maneira correta do seu uso. Apesar de grande quantidade de 
resultados positivamente satisfatórios, a literatura relacionada ao 
assunto é um pouco escassa, sendo assim, será preciso estudos 
mais aprofundados para a consolidação do uso da toxina botulínica 
como tratamento do bruxismo. Dessa forma, este estudo tem como 
objetivo, realizar uma revisão de literatura para determinar se a 
aplicação da toxina botulínica em pacientes com bruxismo é efetiva, 
sendo o seu tratamento seguro e efetivo.

EFEITO DA OXIGENAÇÃO HIPERBÁRICA NA 
REMODELAÇÃO ÓSSEA 

CAMILA RODRIGUES BORGES LINHARES*; PÂMELLA COELHO DIAS;

PEDRO HENRIQUE JUSTINO OLIVEIRA LIMIRIO; PAULA DECHICHI 

O tecido ósseo é um tipo especializado de conjuntivo cuja matriz 
extracelular é mineralizada. Quando lesionado esse tecido 
desencadeia um processo de reparo, sendo que a última fase é a 
de remodelação óssea. A oxigenação hiperbárica (OH) tem sido 
proposta para melhorar e acelerar o processo de reparo ósseo. Esta 
terapia coadjuvante consiste na oferta de oxigênio puro (100%) em 
ambiente pressurizado em nível acima da pressão atmosférica. O 
objetivo dessa revisão de literatura foi realizar um levantamento 
acerca dos efeitos da terapia por OH na remodelação óssea. Para 
obter os dados foram realizadas buscas nas bases de dados: 
MEDLINE/PubMed, Plos one, e ScienceDirect. Através das palavras-
chaves: “hyperbaric oxygen”, “bone remodeling” e “bone repair”. 
Foram considerados como critérios de exclusão artigos que não 
relacionavam a terapia de OH com o tecido ósseo e publicações 
anteriores ao ano de 2010. Foram encontrados 310 artigos, 
entretanto, foram descartados 197 por descreverem o processo de 
reparo somente em feridas cutâneas, e 92 devido a ser anterior ao 
ano de 2010, sendo, portanto, utilizados 21 artigos. Obervou-se 
que a OH aumenta à atividade da fosfatase alcalina, que aumenta 
a concentração de fosfatos inorgânicos através da deposição 
de mineral ósseo, interferindo positivamente na reabsorção do 
calo ósseo, na consolidação da fratura, acelerando o processo de 
remodelação, sendo essa terapia, portanto, muito importante para 
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pacientes com alterações sistêmicas, melhorando seu prognóstico e 
qualidade de vida.

O ENVELHECIMENTO PROMOVE ALTERAÇÃO DA 
SECREÇÃO SALIVAR BASAL E ESTIMULADA DE RATOS

FERNANDA LADICO MIURA, LÉIA CARDOSO DE SOUSA, DANIELE MORAIS DIAS, 

GABRIELA LOURENÇO PERES, HIGOR DE ALMEIDA BARBOSA, 

ROBINSON SABINO-SILVA

A disfunção da glândula salivar é frequente em indivíduos idosos. 
Porém, é controverso se a disfunção ocorre pelo processo de 
envelhecimento fisiológico ou pelas patologias e tratamentos 
farmacológicos frequentes no envelhecimento. O presente estudo 
buscou avaliar o efeito do envelhecimento per se sobre a secreção 
salivar de ratos. Para isto foram avaliados o fluxo salivar basal (7 
minutos) e o fluxo salivar estimulado pela noradrenalina (1, 5 e 10 
minutos) em ratos de 3 e 10 meses de idade sob anestesia (tiopental 
sódico,60mg/Kg). Em seguida, as glândulas salivares parótida, 
submandibular e sublingual foram removidas e pesadas. Os dados 
foram expressos em média ± EPM e comparados pelo Teste-t de 
Student não-pareado (p< 0,05). Os resultados demonstraram que 
a secreção salivar basal em ratos de 10 meses foi menor (36%, 
p<0,001) em comparação a ratos de 3 meses. Esta redução da 
secreção salivar nos ratos de 3 meses também ocorreu quando a 
secreção salivar basal foi expressa em relação ao peso das glândulas 
salivares (64%, p<0,001). A secreção salivar estimulada foi maior 
(p <0,001) no primeiro minuto (44%), após 5 minutos (34%) e 
após 10 minutos (35%) nos animais com 10 meses comparado 
aos de 3 meses. No entanto, quando a secreção salivar estimulada 
foi expressa em relação ao peso das glândulas salivares ocorreu 
redução (p<0.001) nos animais de 10 meses. Estes dados indicam 
que a secreção salivar (por grama de tecido) basal e estimulada é 
reduzida diretamente pelo processo fisiológico do envelhecimento.

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO BIOFEEDBACK E PLACA 
ESTABILIZADORA DA MANDÍBULA EM PACIENTES COM 

DTM: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Oliveira, Andressa Gonçalves; Cabral, Luana Cardoso; Simamoto-Júnior, 

Paulo Cézar; Fernandes-Neto, Alfredo Julio.

A Desordem Temporomandibular (DTM) é caracterizada por sinais e 
sintomas clínicos que afetam os músculos mastigatórios, a articulação 
temporomandibular e estruturas associadas. Considerando a etiologia 
multifatorial desta desordem, diversos tratamentos são propostos 
incluindo a placa estabilizadora da mandíbula e o biofeedback. As 
placas funcionam como desprogramadores neuromusculares para 
auxiliarem no tratamento contra DTM. Já o Biofeedback é uma 
ferramenta terapêutica que fornece informações com a finalidade 
de permitir aos indivíduos desenvolver a capacidade de auto 
regulação. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi revisar a 
literatura comparando a efetividade do biofeedback com a placa 
estabilizadora da mandíbula. Foram examinados periódicos do 
período entre 1982 e 2014 nas bases de dados Pubmed, Lilacs, 
Scielo e Bireme, utilizando as palavras-chave biofeedback, placa 
oclusal, desordem temporomandibular e as correspondentes em 
inglês. Assim, incluíram-se na revisão relato de caso, artigos de 
revisão e ensaios clínicos, obtendo 8 estudos.  A maioria relatou 
efeitos positivos no uso das modalidades terapêuticas na redução 
dos sintomas relacionados à DTM. A falta de padronização das 
pesquisas, bem como da forma de avaliar, dificultam a comparação 
dos resultados. Mais estudos com métodos padronizados devem ser 
estimulados.

CRIAÇÃO DE UM SITE DE ANATOMIA DENTAL
Raquel Santos Sousa, Ana Carolina Hanaoka Ibituruna, Fabio Franceschini 

Mitri Luís, João César Guimarães Henriques

A criação do site de Anatomia Dental sempre foi uma necessidade 
enfrentada pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Uberlândia, uma vez que há falta de material didático online 
e impresso a respeito de morfologia e características dental e 
radiográficas. O site vem como complemento de estudo teórico e, 

principalmente, auxílio para as aulas práticas de anatomia dental, 
oferecida no segundo período, aos estudantes de odontologia. O 
material disponível online também servirá de apoio aos demais 
graduandos de outros períodos que necessitarem rever estruturas 
dentárias e/ou revisar antigos conhecimentos, mas que são de 
imensa necessidade na prática clínica. Como ações de complemento, 
o site oferece um link de modificações em maxila e mandíbula, 
bem como patologias próprias do complexo maxilo mandibular. A 
metodologia empregada para a implementação do site acadêmico 
vai de encontro com a estrutura já existente nas páginas online 
da Universidade Federal de Uberlândia, uma vez que se fez uma 
parceria com o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU, para 
que a hospedagem da página desenvolvida, no servidor online da 
universidade. Realizada a parceria, os alunos vinculados ao projeto, 
participaram da montagem e implementação da site, juntamente 
a um webmaster do CTI, onde a página foi criada seguindo os 
parâmetros da UFU, já vinculados ao Drupal, servidor online onde 
são hospedadas todas as páginas vinculadas à universidade. A 
manutenção é realizada pelos alunos envolvidos, que inclui a 
inserção de material didático, e sua constante atualização.

SAÚDE E CÁRCERE: ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NO 
PRESÍDIO PROFESSOR JACY DE ASSIS

BORELLA, P.S.; BORGES, G.A.; MACEDO, N.S.; HERVAL, A.M. GONTIJO, L.P.T. 

A concepção deste projeto de extensão perpassa pela aproximação 
do acadêmico a rotina das instituições de reclusão e de construção 
de um outro olhar sobre elas e seus participantes e aquisição 
de experiência no campo clínico. Este projeto surge a partir da 
solicitação de atendimento de urgências odontológicas dos detentos, 
pretendendo minimizar a discriminação social sofrida pelos reclusos 
a partir da ótica dos direitos humanos. Firmou-se parceria entre a 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia-
MG e Comissão de Acompanhamento de Fiscalização de Penas. A 
atenção odontológica ocorreu a partir de lista nominal de prioridades 
odontológicas, com base na dor, sofrimento e desconforto, no 
pavilhão da saúde localizado na parte interna do Presídio, pelos 
estudantes da graduação em odontologia acompanhados por um 
docente e dois residentes do Programa Multiprofissional em Saúde. 
Observou-se que os detentos são predominantemente jovens do 
gênero masculino, apresentam alta prevalência de problemas 
bucais contradizendo a informação de correto uso de escova e pasta 
dental, durante anamnese. Verificou-se a presença de alterações 
características da descrição em literatura em sentenciados adictos, 
tais como a alta prevalência de cáries, lesões cervicais e problemas 
periodontais.

O EFEITO DO DIABETES DE CURTO PRAZO NA 
COMPOSIÇÃO SALIVAR E NA ATIVIDADE DA 

ACETILCOLINESTERASE EM GLÂNDULAS SALIVARES
Léia Cardoso de Sousa, Rafael Correia Cavalcante, Raíssa Lorena Bandeira-

Landim, Samara Martins Nascimento, Fernanda Ladico Miura, 
Robinson Sabino-Silva.

As disfunções da glândula salivar podem estar envolvidas na 
hipossalivação e alterações na composição da saliva no diabetes. 
O objetivo do presente estudo foi investigar a acetilcolinesterase 
(AChE) nas glândulas salivares e a função salivar (fluxo/composição) 
em ratos com diabetes de curto prazo sob estímulo simpático e 
parassimpático. O diabetes foi induzido por aloxana (40 mg / kg, iv) 
14 dias antes dos experimentos. A secreção salivar não-estimulada 
foi analisada em ratos Wistar não-diabéticos (ND) e em diabéticos de 
curto prazo (D), divididos aleatoriamente em quatro grupos: ratos não 
diabéticos estimulados com pilocarpina (NDP) ou pilocarpina mais 
isoproterenol (NDPI) e ratos diabéticos estimulados com pilocarpina 
(DP) ou pilocarpina mais isoproterenol (DPI). Os resultados foram 
expressos em média ± EPM e comparados com ANOVA SNK (P < 
0,05). A pilocarpina promoveu aumento (P<0,05) na atividade da 
AChE em glândulas salivares de ratos DP em relação aos NDP. A AChE 
apresentou atividade similar em NDPI e DPI. A secreção salivar foi 
semelhante em ratos com diabetes de curto prazo e não-diabéticos 
sob estímulo simpático e parassimpático. A atividade da amilase foi 
reduzida em DP quando comparada aos NDP. Os resultados indicam 
que o diabetes de curto prazo, agonistas colinérgicos e agonistas-
adrenérgicos são capazes de alterar a composição orgânica da saliva.
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ÁREA 2

ANÁLISE DE DEFORMAÇÕES EM PROTOCOLOS 
MANDIBULARES COM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES: 

ESTUDO PILOTO
DANIELA CRISTINA BRAGA DE LIMA, LUISA DE ANDRADE LIMA CAVALCANTE, 

PAULO CÉZAR SIMAMOTO JÚNIOR, PAULO CESAR FREITAS SANTOS FILHO, 
CÉLIO JESUS DO PRADO

O edentulismo acarreta prejuízos funcionais, estéticos e sociais ao 
indivíduo.  A descoberta da osseointegração possibilitou utilizar novas 
formas para reabilitar indivíduos edêntulos. Atualmente, utilizar 
três implantes para reabilitar pacientes desdentados totais é uma 
alternativa, porém o conhecimento sobre este tipo de reabilitação 
é escasso na literatura. A proposta desse estudo é verificar as 
deformações em protocolos sustentados por três implantes com 
diferentes configurações do implante distal. Considerando a 
inclinação dos implantes e pilares distais respectivamente, os grupos 
experimentais foram divididos em:  17° reto, 17° angulado, 30° reto 
e 30° angulado. Foram selecionados modelos mestres simulando a 
mandíbula edêntula e confeccionadas as infraestruturas utilizando 
barras de titânio pré-fabricadas de 3 mm unidas aos copings de 
titânio com soldagem a arco TIG (Tungsten Inert Gas, Soldadora NTY 
60 Compact, Kernit Ind. Mecatrônica Ltda, Indaiatuba – SP). Foram 
instalados extensômetros na região inferior da infraestrutura e no 
modelo mestre, no ponto imediatamente após o último implante, 
para obter as medições das deformações na região da infraestrutura 
com maior solicitação por flexão. O conjunto foi colocado na máquina 
de ensaio universal (EMIC DL 2000), onde foi aplicada a carga, sobre 
o implante distal e sobre o cantilever. Os resultados não mostraram 
diferenças estatisticamente significantes entre a angulação dos 
pilares. A carga sobre cantilever apresentou maiores deformações 
que sobre o implante, implantes inclinados em 17° apresentaram 
maior deformação que os de 30° quando a carga foi aplicada sobre 
o cantilever. Portanto, o local de aplicação da carga e a inclinação 
dos implantes distais influenciaram na deformação.

ABORDAGEM DOS DIFERENTES TRATAMENTOS NA DOR 
MIOFASCIAL: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Rodrigues IRA*, Cabral LC, Silva MR

A dor miofascial é uma desordem neuromuscular regional e 
corresponde a maior parte das Disfunções Temporomandibulares 
(DTMs). A etiologia é multifatorial e várias abordagens de 
tratamento têm sido propostas na literatura, variando de fisioterapia, 
fármacos relaxantes e analgésicos, aconselhamento e terapias 
comportamentais, acupuntura, injeções de toxina botulínica, 
dentre outros. Desta forma, o objetivo do estudo é apresentar uma 
revisão de literatura sobre os diferentes tipos de tratamento para 
dor miofascial. O levantamento bibliográfico foi realizado na base 
de dados Pubmed por dois revisores independentes, sem restrição 
de idioma, por meio de estudos randomizados, utilizando mesh-
terms referentes a dor miofascial e tratamento. Após a aplicação 
dos critérios de inclusão e exclusão 43 artigos foram selecionados. 
Portanto, saber a abordagem de diferentes tratamentos para a 
dor miofascial é importante para melhorar a qualidade de vida do 
paciente e avaliar o melhor e mais efetivo tratamento.

ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO DE GEL CLAREADOR COM 
AGENTES DESSENSIBILIZANTES EM UM GEL CLAREADOR 

EXPERIMENTAL
Silva MB, Moura GF, Teixeira DNR, Spini PHR, Machado AC, Soares PV

Hipersensibilidade dentinária pós-clareamento dentário é um fator 
limitante do tratamento. Diante disso, modificações químicas nos 
géis clareadores tem sido propostas para controlar esse sintoma 
sem prejudicar o sucesso do tratamento. O objetivo deste estudo 
foi determinar o efeito da adição de agentes dessensibilizantes em  
Peróxido Carbamida 16%. As orientações de aplicação dos geis foram 
realizadas por uma equipe calibrada, e a aplicação acompanhada 
por examinadores em diversas fases. Para mensuração da cor 

foi utilizada Escala Vita Clássica através de inspeção visual pelos 
avaliadores. Foram selecionados 60 pacientes (18 a 28 anos), que 
utilizaram aleatoriamente o gel clareador C (com dessensibilizante) 
gel clareador S (sem dessensibilizante), caracterizado como grupo 
controle do estudo duplo-cego. Foram clareados de pré-molar a pré-
molar superiores. Foi feito um teste comparativo considerando cada 
estímulo individualmente provocado por atrito mecânico (sonda 
clínica) e teste térmico (seringa de ar), a fim de verificar a presença 
de sensibilidade em três fases: antes do tratamento, após 7 e 14 dias. 
Os dados foram coletados utilizando Escala Visual Analógica adaptada 
a quatro critérios: ausência de dor, dor leve, dor moderada e dor 
intensa. A correlação dos dados dentes x sensibilidade foram obtidos 
separadamente, e tabulados para análise comparativa. Os resultados 
mostraram que a adição do agente dessensibilizante no gel clareador 
peróxido de carbamida 16% gerou menor índice de sensibilidade pós-
clareamento. Não houve diferença na capacidade de clareamento 
dos produtos empregados. O estudo demonstrou que a adição 
do dessensibilizante não comprometeu a eficácia do tratamento 
melhorando a resposta do paciente a sensibilidade dentinária. 

UTILIZAÇÃO DE DENTES NATURAIS E PRÓTESES 
REMOVÍVEIS TOTAIS

Paulo Germano Oliveira Barbosa; Juliana Bisinotto Gomes Lima

Uma das dificuldades enfrentadas pelo Cirurgião-dentista durante 
a reabilitação de pacientes parcial ou totalmente desdentados é a 
escolha dos dentes artificiais que substituirão os dentes naturais 
perdidos. Isto se deve a algumas características apresentadas 
pelos dentes naturais, como a diversidade de tamanho, forma, cor 
e textura superficial, que não são reproduzidas adequadamente 
nos dentes artificiais. Sendo assim, a utilização dos dentes 
naturais do paciente, perdidos por doença periodontal ou 
traumas, na confecção de Próteses Totais Removíveis torna-se 
uma boa alternativa. Pois, além de promover função e estética 
ao paciente, o fornece um grande amparo psicológico. O trabalho 
relata o caso de reabilitação oral de um paciente 
diagnosticado com Periodontite Avançada, através da confecção de 
uma prótese removível total imediata onde os dentes do paciente, 
após serem extraídos, são reposicionados em uma base de 
prova, proporcionando a instalação imediata do aparelho prótetico, 
aproveitando os dentes naturais do paciente. 

 CONFECÇÃO DE PRÓTESE OBTURADORA PALATINA 
EM PACIENTE COM COMUNICAÇÃO BUCO SINUSAL 

APÓS REMOÇÃO CIRÚRGICA DE LESÃO NEOPLÁSICA DE 
GLÂNDULA SALIVAR: RELATO DE CASO CLÍNICO

NETO, N.F.O.; CARNEIRO, G.V.; OLIVEIRA, A.G.; BALLESTEROS, G.E.B.; SILVA, R.M.; 
LIMA, J.B.G..

   Os carcinomas de palato são raros, principalmente pelo seu sítio 
anatômico, e normalmente estão associados a hábitos nocivos, 
traumas ou doenças infectocontagiosas. As comunicações buco 
sinusais resultantes de remoção cirúrgica de neoplasias no palato, 
constituem um campo de atuação das próteses buco-maxilo-
faciais, onde obturadores palatinos substituem a área ocupada 
anteriormente pelo tumor, tendo como função obliterar essa 
comunicação, possibilitando que as funções orais prejudicadas sejam 
restabelecidas. Os profissionais da área da saúde, compreenderam 
que além da remoção da neoplasia, faz-se necessário reabilitar o 
paciente de modo a minimizar sequelas do tratamento cirúrgico e 
reingressar o indivíduo no meio social, que, geralmente, torna-se 
constrangido e com autoestima ausente, por sentir-se diferente dos 
demais. Paciente J.A.F., sexo masculino, 59 anos, hipertenso, etilista 
e tabagista. Queixava-se de dor na região esquerda do palato ao 
realizar movimentos mastigatórios. Após realização de anamnese, 
exame clínico, radiográfico e obtenção dos resultados do laudo 
histopatológico no Programa de Cuidados Específicos à Doenças 
Estomatológicas (PROCEDE) da Universidade Federal de Uberlândia, 
pôde-se concluir que o paciente era portador de uma neoplasia 
epitelial maligna de glândula salivar, cujos aspectos sugeriram 
Carcinoma Adenóide Cístico. O paciente foi submetido à moldagem, a 
partir da qual foram construídos modelos de trabalho, possibilitando 
a confecção da prótese obturadora palatina, sendo a mesma 
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instalada no paciente, sofrendo os ajustes clínicos necessários. A 
confecção da prótese possibilitou resgatar a harmonia das estruturas 
que compõem o Aparelho Estomatognático do paciente. O mesmo 
consegue sorrir, deglutir, dialogar e executar seus movimentos 
mastigatórios de maneira adequada e prazerosa.
Palavras chave: Prótese buco-maxilo-facial, Carcinoma Adenóide 
Cístico, Obturador Palatino. 

UTILIZAÇÃO DE RESINA RESILIENTE EVERSOFT EM 
TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE 

NEVRALGIA DO TRIGÊMIO
Stefânia Michelle da Mota; Andréia Gomes Oliveira; Simone Maria de Ávila 

Reis; Fabiana Santos Gonçalves; Jacqueline Gonçalves Ferreira Costa; 
Janaina Rosa Amorim 

O edentulismo traz um impacto significante na qualidade de vida 
das pessoas. A substituição dos dentes faltantes por próteses totais 
pode para alguns pacientes ser motivo de desconforto o que justifica 
a necessidade de pesquisas de novos materiais para a confecção 
dos aparelhos protéticos. Entre estes  materiais encontram se as 
bases resilientes, que promovem um conforto maior graças a melhor 
distribuição da carga mastigatória, a sua viscoelasticidade e umidade 
superficial. O presente trabalho tem como objetivo apresentar 
a técnica para utilização da resina resiliente termopolimerizável 
Eversoft, em pacientes totalmente desdentados com diagnóstico 
de nevralgia do trigêmeo ou neuralgia trigeminal que é uma 
síndrome álgica de etiologia desconhecida, descartando processos 
expansivos intracranianos envolvendo as raízes trigeminais. Ela 
caracteriza-se por apresentar dor paroxística fortíssima, que pode 
ser desencadeada por estímulos absolutamente indolores, as 
chamadas zonas-gatilho, que duram de poucos segundos até dois 
minutos. É importante que se faça o diagnóstico diferencial desta 
condição álgica com odontalgias e outras síndromes dolorosas de 
origem odontológica, sendo que diferentes condições dolorosas 
podem apresentar alguns sinais e sintomas semelhantes, ou até 
mesmo manifestar-se simultaneamente no mesmo doente. Como 
as indicações para o uso de bases resilientes são restritas, devemos 
observar as características do paciente e sua situação clínica.
Após o término deste caso, conclui se que a confecção da prótese 
com o material resiliente deu ao paciente, portador da síndrome, 
um maior conforto e uma boa estabilidade na utilização da prótese, 
diminuindo consideravelmente as dores que os pacientes sentiam 
durante a utilização da prótese.   

RESINAS COMPOSTAS EM DENTES POSTERIORES 
– CONTROLANDO OS EFEITOS DA CONTRAÇÃO DE 

POLIMERIZAÇÃO
Maria Tereza Hordones Ribeiro, Aline Arêdes Bicalho, Adriano Fonseca Lima, 

Gisele Rodrigues da Silva, Carlos José Soares.

A contração de polimerização das resinas compostas pode 
desenvolver tensões na interface dente/restauração e estrutura 
dental remanescente, resultando em deformação de cúspide, 
sensibilidade pós-operatória, manchamento e fenda marginal. 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar por meio da 
associação de evidência científica e relato de caso uma reflexão 
de como o clínico pode minimizar os efeitos da contração 
de resina composta em dentes posteriores. Ainda persistem 
dúvidas sobre resinas em dentes posteriores, que é um dos 
procedimentos mais prevalentes em saúde. A associação de 
estudos laboratoriais e simulações computacionais por meio de 
elementos finitos podem auxiliar na solução de problemas clínicos 
constantes. A odontologia baseada em evidências que dá suporte 
à tomada de decisão é fundamental para o sucesso clínico 
destes procedimentos odontológicos. Apoio: CNPq e Fapemig

REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO COM LAMINADOS 
CERÂMICOS: RELATO DE CASO CLÍNICO

Thaís Souza MAIA, Murilo de Sousa MENEZES; Ede Lausson Arantes CARVALHO; 
Fernanda Pereira SILVA

 A busca por sorriso harmônico eleva o nível de exigência e 
expectativa dos pacientes. Esse fato propicia o desenvolvimento de 

novos materiais e técnicas odontológicas que visam procedimentos 
conservadores com resultados mais previsíveis. As cerâmicas 
têm se tornado alternativa para essas reabilitações com alta 
exigência estética, uma vez que possuem propriedades com 
biocompatibilidade, estabilidade de cor, longevidade e resistência, 
ou seja, apresentam biomimetismo com esmalte. Dessa forma, 
esse relato de caso tem como objetivo descrever a sequência 
clínica de uma reabilitação estética dos dentes 11, 12, 21 e 22 
empregando laminados de cerâmica vítrea reforçada por dissilicato 
de lítio e resina composta nos dentes 13 e 23,  que possibilitou 
reproduzir as características naturais dos dentes. Os laminados 
cerâmicos promoveram excelentes resultados estéticos, sendo que o 
conhecimento da técnica operatória, dos materiais restauradores e a 
qualidade do trabalho protético são essenciais para o planejamento 
e execução de restaurações estéticas.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO: RELATO DE CASO 
CLÍNICO

Cellyanne Rocha Barcellos; Murilo de Souza Menezes; Rodrigo Paschoal 
Carneiro; Davisson Alves Pereira; Marcela Gonçalves Borges; 

Fernanda Pereira Silva

A procura pela reabilitação estética está aumentando cada vez mais 
e um sorriso bonito e harmonioso é o que almeja a maioria das 
pessoas. Isso contribuiu muito para o desenvolvimento de novas 
técnicas, bem como, novos materiais o que permitiu suprir as 
expectativas dos pacientes. A presença de diastemas, na maioria 
dos casos, é um problema estético frequente entre a população. A 
reabilitação destes espaços possibilita restabelecer função e contatos 
interproximais, bem como, a estética por meio da harmonização 
do sorriso. O presente caso clínico relata a correção de um grande 
diastema entre os incisivos centrais superiores, após intervenção 
cirúrgica para remoção do freio labial. Foi realizado clareamento 
dental e posteriormente restaurações diretas, minimamente 
invasivas, com resina composta nanoparticulada. Após 24 horas, 
foi realizado o acabamento e polimento, evidenciando a forma e a 
textura de superfície dos dentes. O tratamento proposto é uma técnica 
embasada pela literatura, que utiliza materiais com comportamento 
biomecânico favorável, os quais devolvem ao paciente função e 
harmonia do sorriso com resultado estético satisfatório.

REEMBASAMENTO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO NO 
DENTE 21: RELATO DE CASO CLÍNICO
Bragança GF, Carvalho VLVF, Bicalho AA, Verdinelli M, Soares CJ.

Dentes com extensa perda de estrutura muitas vezes necessitam 
de pinos intrarradiculares para reterem restaurações coronárias. O 
objetivo deste trabalho foi relatar o caso clínico de reconstrução 
coronária, pela técnica do reembasamento de pino de fibra de vidro 
e faceta direta em resina composta. Paciente gênero masculino, 
13 anos, compareceu à clínica de Traumatologia dento-alveolar da 
FOUFU com queixa do dente 21 escurecido, decorrente de trauma 
por acidente. Após exame clínico e radiográfico foi observada 
restauração em resina composta insatisfatória no dente 21, extensa 
perda coronária e tratamento endodôntico satisfatório. Optou-se por 
cimentar pino de fibra de vidro com reconstrução coronária em resina 
composta. A partir da radiografia foi selecionado o pino Whitepost 
DC n°3. Realizou-se alívio de 1/2 do conduto radicular com broca 
LARGO n°3, seguida da broca do pino. O pino recebeu tratamento 
de peróxido de hidrogénio 35% Whiteness hp maxx seguido da 
aplicação de silano Prosil. Após isolar o canal radicular com gel 
hidrossolúvel foi adicionado resina composta Filtek Z350 XT no pino, 
moldado o conduto e polimerizado a resina. Pino cimentado com 
cimento autoadesivo Relyx U200. Reconstrução coronária utilizando 
condicionamento ácido, adesivo autocondicionante Clearfil SE Bond, 
e resina composta Filtek Z350 XT, seguido de ajuste de oclusão, 
acabamento e polimento. Conclui-se que a personalização do pino 
é de extrema eficácia em casos de condutos largos e tamanho 
reduzido de férula para se obter uma fina camada de cimentação, 
além do pino ser indicado para reconstrução funcional e estética de 
dentes com extensa perda coronária.
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EFEITO DE AGENTES HEMOSTÁTICOS NA RESISTÊNCIA DE 
UNIÃO À CERÂMICA E AVALIAÇÃO QUÍMICA E ÓPTICAS 

DE CIMENTO RESINOSO FOTOATIVADO 
Nogueira CG, Santos-Filho PCF, Araújo IS, Silva GR, Prado CJ, Zanatta R,

Este estudo avaliou estabilidade de cor, composição química e 
resistência de união de cimento resinoso fotoativado (Variolink 
Veneer, Ivoclar Vivadent) contaminado com agentes hemostáticos 
(HS- Hemostop; VS- Viscostat; e VC- Viscostat Clear). O grupo controle 
(CT) foi o cimento resinoso não contaminado. Realizou-se análise 
de cor (n = 10) com  espectrofotometria de reflectância e análise 
química elementar (n = 1) com espectroscopia de energia dispersiva 
por emissão de raio-X. Avaliou-se  resistência de união pelo teste de 
microcisalhamento (n = 20) em cerâmica reforçada por leucita (IPS 
Empress CAD) nos  tempos (24 horas, 1 mês e 6 meses),e análise 
do modo de falha em microscopio eletrônico de varredura. O teste 
ANOVA com parcela subdividida para os testes de cor e resistência 
de união, seguidos pelo teste de Tukey foram usados para comparar 
as médias. A contaminação (P<0,01) e o envelhecimento (p<0,01) 
causaram instabilidade de cor, o grupo VC (6,01 ± 4,22b) seguido 
pelo HS (3,65 ± 2,47ª) apresentaram maiores valores de DE – Variação 
de Cor (p<0,01), a média agrupada e desvio padrão do CT 3,14 ± 
1,07ª. A resistência de união não teve influência do tempo, mas foi 
alterada pela contaminação (P<0,01), o CT teve maior resistência de 
união (24,7 ± 3,5 a) predominando falhas adesivas. Na avaliação 
química, nos grupos VC e HS observou-se presença de Al, Cl e Ca. No 
grupo VS destacaram-se Fe e S. Com a influência negativa de agentes 
hemostáticos nas propriedades do cimento resinoso fotoativado, o 
grupo HS apresentou resultados mais próximos ao grupo controle.

O USO DA OVERLAY COMO TERAPIA OCLUSAL PARA 
PACIENTE BRUXISTA: RELATO DE CASO

RAISSA RAMOS DA SILVA; ALFREDO JÚLIO FERNANDES NETO; CÉLIO JESUS DO 
PRADO; LUANA CARDOSO CABRAL; MARCOS BOAVENTURA DE MOURA; 

PAULO CÉZAR SIMAMORO JÚNIOR

O bruxismo é uma manifestação do desequilíbrio dos componentes 
do Aparelho Estomatognático, caracterizado pelo apertar e/ou 
ranger dos dentes, de forma cêntrica ou excêntrica, podendo 
ocasionar diminuição da dimensão vertical de oclusão (DVO). 
Desta forma, o objetivo desse trabalho é descrever o correto 
diagnóstico e plano de tratamento para paciente com Síndrome 
do bruxismo. Paciente, 56 anos, gênero masculino, procurou o 
Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia, para 
solucionar o problema estético-funcional que envolvia os elementos 
dentais. Durante a anamnese e exame clínico, observou-se a 
presença de sintomatologia, facetas de desgaste, hipertonicidade 
muscular e comprometimento da dimensão vertical de oclusão. 
Assim, foi planejada uma prótese parcial removível (overlay) 
para restabelecimento da DVO. Primeiramente os arcos superior 
e inferior foram moldados para posterior confecção dos modelos 
de trabalhos. Posteriormente esses modelos foram montados em 
articulador semi-ajustável. Para montagem do modelo superior 
foi utilizado o garfo de mordida e arco facial e para montagem 
do modelo inferior confeccionou-se um dispositivo anterior (Jig de 
Lucia) restabelecendo altura e registro em relação cêntrica. Após a 
montagem dos modelos em articulador semi-ajustável, a overlay 
foi confeccionada e instalada. Assim, o bruxismo é uma desordem 
complexa que pode alterar a dimensão vertical de oclusão. Nesses 
casos, a overlay é indicada para restabelecimento do equilíbrio dos 
componentes do Aparelho Estomatognático.

LIMITAÇÕES ESTÉTICAS EM REABILITAÇÃO COM 
IMPLANTES – RELATO DE CASO CLÍNICO

Andrade FG, Rodrigues RB, Miranda RR, Simamoto Júnior PC, Silveira-
Júnior CD, Novais VR.

Ao propor reabilitações com implante na região anterior, o profissional 
deve conhecer as limitações estéticas da Implantodontia. O objetivo 
desse relato é apresentar e discutir limitações estéticas quanto ao 
uso de implante na região anterior quando há a perda de papila. 
Paciente, 21 anos, gênero feminino procurou a clínica apresentando 
provisórios sobre implantes nos elementos 21 e 22. Foi realizado 

exame clínico para planejamento das coroas definitivas. Os implantes 
utilizados para reabilitar os elementos perdidos eram implantes tipo 
Cone Morse. Foi feito condicionamento gengival com os provisórios, 
no entanto devido à quantidade de tecido ósseo perdido não foi 
possível reconstituir a papila interdental entre o 21 e 22. Assim, foi 
proposto como plano de tratamento a confecção de uma prótese fixa 
com gengiva artificial para restabelecer dentes e papila, objetivando 
a compensação protética para um caso com perda óssea acentuada. 
Foi realizada a moldagem com transferente de moldagem direto do 
implante. Em seguida foi feito a prova da infraestrutura metálica 
e seleção de cor. Foi feita a prova da cerâmica previamente à 
aplicação do Glaze e a instalação da peça. Concluiu-se que o uso de 
gengiva artificial melhorou a estética do sorriso da paciente dando 
aspecto de naturalidade. É importante que o profissional conheça 
as limitações estéticas, no caso da perda de papilas, visto que esse 
é um problema rotineiro quando há a perda da arquitetura óssea 
da região. Conhecendo essas limitações o profissional orienta o 
paciente e não gera expectativas que não poderão ser alcançadas. 

RESOLUÇÃO ESTÉTICA COM FACETA CERÂMICA 
UNITÁRIA: RELATO DE CASO

Vargas RP, Miranda RR, Lopes CCA, Rodrigues RB, Simamoto-Júnior PC, 
Novais VR.

Facetas cerâmicas são indicadas para dentes com alta exigência 
estética, principalmente dentes anteriores, recobrindo com material 
restaurador dentes com alteração de forma, cor ou função. O 
objetivo desse trabalho é apresentar uma alternativa de tratamento 
conservador para alteração de cor decorrente de trauma dentário. 
Paciente do gênero masculino, 37 anos, compareceu a clínica 
apresentando como queixa principal a insatisfação com a estética 
de seu sorriso, devido ao escurecimento de incisivo central superior. 
Ao exame clínico, verificou-se a presença de extensa restauração 
insatisfatória em resina composta no dente 21, consequência 
de tentativas de restauração direta feitas anteriormente sem 
sucesso em longo prazo. Por se tratar de um dente com alteração 
de cor, foi proposta a confecção de faceta convencional, com 
cerâmica feldspática para que o protético pudesse ter espaço 
para estratificação e mascaramento do dente escurecido. Não foi 
necessária a confecção de ensaio restaurador - Mock up, visto que 
o dente não apresentava alteração de forma. Quando há somente 
alteração de cor com os demais itens satisfatórios a simulação da cor 
pode ser realizada diretamente sobre os dentes por meio da inserção 
de resina composta na confecção da restauração provisória. As 
etapas clínicas foram: preparo, moldagem, confecção de provisório 
em resina composta e cimentação final. O resultado final mostrou-se 
eficiente ao restabelecer a estética da dentição anterior, devolvendo 
ao paciente um elemento dental com forma, cor, posição e textura 
superficial adequada e semelhante à dentição natural do paciente, 
gerando um sorriso harmônico com estética agradável.

RESTAURAÇÃO DIRETA DE RESINA COMPOSTA EM DENTE 
POSTERIOR: RELATO DE CASO CLÍNICO

Segatto TD, Bicalho AA, Pereira RAS, Mesquita GC, Braga SSL, Soares CJ

O aprimoramento das propriedades químicas e mecânicas das resinas 
compostas tornou-as largamente utilizadas em dentes posteriores. 
A rapidez do tratamento restaurador direto, o custo relativamente 
baixo e o excelente resultado estético também contribuem para o 
seu sucesso. O objetivo deste trabalho é apresentar caso clínico da 
técnica restauradora com resina composta em dente posterior. O 
paciente M.E.C., 12 anos, gênero masculino, compareceu a clínica do 
Projeto de Extensão de Hebiatria da FOUFU, apresentando necessidade 
de tratamento no dente 36. Após a finalização do tratamento 
endodôntico, para o procedimento restaurador em cavidade Classe 
I, foi realizada profilaxia, escolha de cor (A2) e isolamento do campo 
operatório, forramento da cavidade com cimento de ionômero de 
vidro modificado por resina (Vitremer, 3M/ESPE) e fotoativação 
por 20 segundos, o esmalte da cavidade foi condicionado com 
ácido fosfórico 37% por 30 segundos e posteriormente, foi aplicada 
clorexidina a 2%. O primer do adesivo (Clearfil SE Bond, Kuraray) 
aplicado por 20 segundos de forma ativa em toda a extensão da 
dentina da câmara pulpar e coronária; em seguida foi aplicado o 
adesivo de forma ativa por 10 segundos e fotoativado por 10 
segundos. Incrementos de 2 mm de resina composta Filtek Z350 
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XT (3M/ESPE) foram inseridos e fotoativados durante 20 segundos 
cada, posteriormente foram checados os contatos oclusais e feito 
o acabamento e polimento. Obtiveram-se resultados satisfatórios 
com relação à anatomia, cor e textura de superfície. Concluiu-se que 
resinas compostas podem ser usadas para restauração em dentes 
posteriores com sucesso devolvendo estética, eficiência mecânica 
e mastigatória.

RETRATAMENTO ENDODÔNTICO SEM O USO DE 
EUCALIPTOL NA REMOÇÃO DA OBTURAÇÃO: RELATO DE 

CASO CLÍNICO
Laís Cristina Diniz CAMPOS; Maria Antonieta Veloso Carvalho de OLIVEIRA; 

Letícia Duarte ALVES

Apesar dos avanços na área da endodontia ainda existem casos 
de fracassos nos tratamentos realizados. Frente ao insucesso, o 
retratamento endodôntico não-cirúrgico é a alternativa de primeira 
escolha para a correção da terapia que foi realizada inadequadamente. 
Essa intervenção visa remover uma obturação do canal radicular, 
seguida da execução de uma nova terapia endodôntica.No presente 
trabalho será apresentado um caso clínico no qual a paciente 
compareceu no Hospital Odontológico da Universidade Federal 
de Uberlândia, com queixa de dor a mastigação no elemento 25 
após ter realizado tratamento endodôntico. No exame radiográfico 
observou-se a presença de obturação inadequada do canal radicular, 
com extravasamento de 4 mm do material obturador e ausência 
do mesmo no terço cervical e médio. Optou-se pelo retratamento 
endodôntico na tentativa de conseguir retirar o material extravasado 
do periápice e obter uma obturação que preenchesse todo o conduto. 
Com o uso apenas de brocas Gates-Glidden e de limas do tipo Kerr 
e Hedströen foi realizada a desobturação sem o uso de Eucaliptol e 
em seguida, foi feita uma nova obturação. Concluiu-se que o uso 
de agentes químicos que dissolvem os materiais obturadores em 
casos de extravasamento pode impossibilitar a retirada completa do 
material do periápice, sendo necessária uma minuciosa análise do 
caso antes da escolha do uso do mesmo.
Palavras chave: Endodontia, retratamento do canal radicular, 
eucaliptol.

REABILITAÇÃO ESTÉTICO-FUNCIONAL ANTERIOR EM 
PACIENTE TRAUMATIZADO

Autores: Rabelo JF, Barcelos LM, Rocha MA, Schliebe LRSO, Carvalho VF, 
Soares CJ.

O traumatismo dentário é uma situação de urgência, frequente nos 
consultórios odontológicos. Muitas vezes, porém, o atendimento que 
deveria ser imediato não é efetivamente realizado devido à falta de 
conhecimento de pais e responsáveis ou pelo fato de o primeiro 
atendimento ser realizado em prontos-socorros, clínicas médicas ou 
postos de saúde. Esses fatores, associados à falta de conhecimento 
dos profissionais de saúde sobre traumatismos dentários, ocasionam 
adiamento da avaliação pelo cirurgião dentista, afetando o seu 
prognóstico. Consideram-se lesões traumáticas dentárias desde 
uma simples fratura em esmalte até a perda definitiva do elemento 
dentário. Existe uma predominância de traumatismos dentários em 
indivíduos do sexo masculino, especialmente em idade escolar e em 
fase de crescimento, como consequência de quedas, brigas ou lutas, 
acidentes esportivos, automobilísticos, traumatismos com objetos 
e maus tratos. Nas fraturas em esmalte e dentina sem exposição 
pulpar, é dispensável o atendimento de urgência, pois a literatura 
mostra que o prognóstico é favorável mesmo quando o tratamento 
é tardio; entretanto, o atendimento odontológico é necessário para 
avaliação e tratamento do caso.  O presente caso clínico,  relata 
fratura de esmalte e dentina do elemento 11 ,da paciente JLB de 20 
anos de idade , devido queda da própria altura; a conduta realizada 
baseou-se na reconstrução de toda estrutura dental perdida, 
utilizando resina composta de esmalte e de dentina, buscando ser o 
mais fiel possível ao dente natural.O conhecimento sobre o assunto, 
a agilidade no tratamento de urgência e o correto encaminhamento 
do paciente proporcionam melhor prognóstico.

REABILITAÇÃO PROTÉTICA PÓS-CIRÚRGICA DE TUMOR 
MARROM DO HIPERPARATIREOIDISMO: RELATO DE 

CASO
Carolina Van Riel; Juliana Bisinotto Gomes Lima; Marcio Magno Costa; 

Renan Gomes Nascimento; Janaina Rosa Amorim; 
Jacqueline Gonçalves Ferreira Costa

A cirurgia oncológica é responsável pelas grandes mutilações do 
maciço facial, cuja ressecção é imposta pelo tratamento, podendo 
ser parciais ou totais da maxila e acarretam grandes defeitos na boca 
e na face, sendo de importância funcional a reabilitação protética, 
por meio de obturadores maxilares que possibilitam uma adequada 
condição de deglutição e fala, garantindo uma melhor qualidade 
de vida e reintegração social de portadores de sequelas cirúrgicas. 
O objetivo deste trabalho é descrever a aplicação de uma prótese 
obturadora utilizada para reparar um extenso defeito intracavitário 
na maxila e palato, secundário à ressecção de um tumor de 
uma paciente D.M.E, gênero feminino, 37 anos, leucoderma, a 
qual,compareceu a clínica do Hospital Odontológica da UFU para sua 
reabilitação. Conclui-se, que a prótese obturadora, pode proporcionar 
à paciente o bem-estar físico e mental, restaurando-lhes a estética, 
fala e principalmente a função, pela retomada da mastigação e 
deglutição, por meio da correção do mau posicionamento dos lábios 
e bochechas, recontorno e devolução da forma correta do palato, 
além disso, facilita na limpeza e na cicatrização da área do defeito, 
apresentando conforto, boa retenção e estabilidade, verifica-se, 
dessa forma, que o sucesso da reabilitação protética depende da 
seleção adequada de materiais e técnicas, específicos para cada caso.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR COM RESINA 
COMPOSTA DIRETA: RELATO DE CASO CLÍNICO

Pereira RR; Resende CCD; Tavares, LN; Nabbout, KO; Neves, FD; Menezes MS.

Este trabalho tem como objetivo demonstrar uma resolução estética 
por meio da confecção de facetas diretas nos dentes 11, 12, 21, 
22. Paciente sexo feminino, 53 anos, relatou como queixa principal 
insatisfação estética relacionada aos dentes anteriores. Ao exame 
clínico foi observado fratura incisal no 21, resinas com alteração de 
cor e infiltração marginal nos demais dentes. Radiograficamente, 
apresentava ausência de tratamento endodôntico. Nas duas sessões 
iniciais foi realizado clareamento em consultório e confecção dos 
modelos em gesso para enceramento diagnóstico. Na sessão 
seguinte, para avaliação do planejamento estético proposto, fez-
se um mock up utilizando resina bis-acrílica autopolimerizável 
(Voco, Porto alegre, Brasil) de cor A3. Após aprovação, uma matriz 
palatina em silicone de condensação (Perfil, Coltene, Brasil) foi 
confeccionada seguindo o formato do enceramento diagnóstico. 
Todas as restaurações dos dentes anteriores foram removidas e 
Brocas “FF” foram utilizadas para asperizar a superfície do esmalte. 
Fio retrator “00” (Ultrapack, Ultradent) foi inserido no sulco dos 
quatro dentes anteriores para evitar a interferência de fluídos e 
facilitar a adaptação marginal das restaurações.  O condicionamento 
dos dentes foi feito utilizando o sistema adesivo de 3 passos (3M), 
com aplicação de ácido fosfórico, primer e adesivo. As restaurações 
foram feitas pela técnica incremental e estratificação em resina 
composta Z350 (3M), nas cores A3(esmalte) e A2(dentina e corpo). 
Reabilitações estéticas utilizando resina composta permitem a 
confecção de facetas diretas com baixo custo e excelente resultado 
estético, em um curto período de tempo. A paciente foi orientada 
quanto a higienização e manutenção do tratamento.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL COM PLASTIA 
PERIODONTAL E LAMINADOS CERÂMICOS ULTRAFINOS 

APÓS TRATAMENTO ORTODÔNTICO 
Mariana Rezende Souza; Alexandre Coelho Machado, Sônia Cristina de Sousa, 

Ramon Corrêa de Queiroz Gonzaga, Michelle Pereira Costa Mundim, 
Paulo Vinícius Soares

A constante busca pela harmonia do sorriso em conjunto com a 
filosofia de máxima conservação de estrutura dentária estimula 
o desenvolvimento de técnicas odontológicas. Entre as alterações 
que influenciam a estética do sorriso, destaca-se a presença 
de diastemas e a desarmonia do padrão gengival. O objetivo do 
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presente trabalho é relatar as etapas do planejamento e execução 
de fechamento de diastema com facetas cerâmicas ultrafinas. 
Paciente do gênero masculino, 31 anos, estava em fase de 
conclusão de tratamento ortodôntico e demonstrou insatisfação com 
a aparência de seu sorriso devido a presença de diastemas entre 
os elementos 13,12,11,21,22,23. Após avaliação inicial, verificou-se 
gengiva volumosa, sendo realizado plastia gengival para exposição 
do esmalte subgengival. Após o período pós-operatório, o paciente 
foi moldado para geração de modelo de estudo. Foi realizado o 
planejamento digital do sorriso e este arquivo enviado ao técnico em 
prótese dentária que confeccionou o enceramento. Após moldagem 
do enceramento com silicone por adição, confeccionou-se mock-up 
utilizando resina bis-acrílica e as dimensões, proporções e contatos 
oclusais foram analisados. Os laminados foram confeccionados em 
cerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio. Após a seleção de cor do 
cimento com pasta teste e tratamento da superfície da cerâmica, foi 
aplicado sistema adesivo na estrutura dentária e as facetas cimentadas 
com cimento resinoso fotoativado. Como resultado, recuperou-se 
a função e estética esperada pelo paciente e equipe executora. 
Conclui-se que a utilização de facetas cerâmicas ultrafinas em dentes 
anteriores com presença de diastema, possibilita sucesso estético 
do tratamento reabilitador, sendo extremamente conservador.

ANQUILOSE DE ATM – REABILITAÇÃO PROTÉTICA.
COSTA,J.G.F, OLIVEIRA,A.G, REIS,S.M.A, AMORIM,J.R, RIEL,C.V, MOTA,S.M

A anquilose da articulação temporomandibular (ATM) é condição que 
pode impedir parcial ou totalmente o individuo de realizar as funções 
estomatognáticas, como a mastigação, deglutição, fala e a estética 
facial além de provocar a limitação da higiene oral. Dependendo da 
idade de incidência e do tempo de anquilose, os pacientes podem 
apresentar sinais clínicos como: incapacidade de abrir a boca, 
assimetria facial, micrognatia mandibular, eixo transverso do plano 
oclusal alterado, má oclusão, distúrbios do crescimento mandibular e 
facial e comprometimento das vias respiratórias. Este trabalho propõe-
se a apresentar o caso clínico de uma paciente desdentada total que 
compareceu a clinica para reabilitação com prótese, apresentando 
severa assimetria facial e história cirúrgica de artroplastia unilateral. 
A prótese total foi confeccionada com acréscimo significativo 
de resina acrílica na base protética.  O trabalho de reabilitação 
protética torna-se tão importante quanto à própria cirurgia, pois 
pode evitar a possibilidade de recidiva, facilitar tratamentos 
de fisioterapia, fonoaudiologia e acupuntura da articulação, 
contribuindo com a recuperação multidisciplinar do paciente.

EFEITO DA MORFOLOGIA RADICULAR, LESÃO CERVICAL 
NÃO CARIOSA E TIPO DE CARREGAMENTO  NO 

COMPORTAMENTO BIOMECÂNICO DE PRÉ-MOLARES 
SUPERIORES

Gonzaga RCQ, Souza LV, Pereira FA, Zeola LF, Fernandes-Neto AJ, Soares PV.

Lesões cervicais não cariosas promovem perda de estrutura na região 
cervical. Pré-molares, além de possuírem maior incidência de fraturas, 
apresentam maior prevalência de LCNCs, que são relacionadas com a 
flexão de cúspides, especialmente em movimentos de lateralidade. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da morfologia radicular, 
LCNC  e do tipo de carregamento no comportamento biomecânico 
de pré-molares superiores(PMS). A investigação foi realizada através 
da análise de elementos finitos 3D e teste de extensometria. Foram 
gerados 6 modelos 3D: Unirradiculares (Hígido-UH, Lesão de 1,5mm-
UL1 e de 2,5 mm-UL2) e Birradiculares (Hígido-BH, Lesão de 1,5mm-
BL1 e de 2,5 mm-BL2).Foram simulados dois carregamentos de 
100N:axial e oblíquo. Os resultados foram analisados pelo critério 
de von Mises.Foram selecionados 14 PMS, dividos em 2 grupos:uni 
e birradicular(n=7).Cada amostra foi submetida aos subsequentes 
tratamentos, de acordo com os fatores da análise anterior.Em cada 
fase, foram aplicados dois carregamentos contínuos de 0 a 100N.Os 
dados foram analisados por ANOVA 3-way e teste de Tukey(p<0,05).
Os PMS birradiculares associados ao carregamento oblíquo 
apresentaram os maiores valores de tensão. O carregamento  axial 
em unirradiculares propiciou menores concentrações de tensões.Os 
resultados  de extensometria (μS) demonstraram que BH, BL1 e BL2 
associados a carregamento oblíquo apresentaram os maiores valores 
de deformação: 692,6±228,26; 1043,31±416,72; e 1236,14±290,35, 
respectivamente. O carregamento axial propiciou as menores 

taxas de deformação, variando de 136,12 a 366, 91. A associação 
de LCNCs profundas, carregamento oblíquo e dentes birradiculares 
promoveram maior aumento na concentração de tensão e maiores 
valores de deformação na estrutura dentária.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO COM LAMINADOS 
CERÂMICOS: RELATO DE CASO CLÍNICO

LUCAS L. QUEIROZ, EDE L. A. CARVALHO, FERNANDA P. SILVA, GISELLE R. REIS, 
MURILO S. MENEZES.

A busca por um sorriso harmônico eleva o nível de exigência e a 
expectativa dos pacientes. Esse fato propicia desenvolvimento de 
novos materiais e técnicas que visam procedimentos conservadores 
com resultados mais previsíveis. As cerâmicas têm se tornado 
alternativa para essas reabilitações de alta exigência estética, 
uma vez que possuem propriedades como biocompatibilidade, 
estabilidade de cor, longevidade e resistência, ou seja, apresentam 
biomimetismo com esmalte. Os laminados cerâmicos promoveram 
excelentes resultados estéticos, sendo que o conhecimento da 
técnica operatória e dos materiais restauradores e qualidade do 
trabalho protético são essenciais para o planejamento e execução 
de restaurações estéticas. Dessa forma, esse relato de caso tem 
como objetivo descrever a sequência clínica de uma reabilitação 
estética dos dentes 11, 12, 21 e 22, que apresentavam manchas 
hipoplásicas e restauração insatisfatória empregando laminados de 
cerâmica vítrea reforçadas por dissilicato de lítio. Essa modalidade de 
tratamento proporcionou a reprodução das características naturais 
dos dentes devolvendo a harmonia do sorriso.

ANÁLISE DE SORÇÃO E SOLUBILIDADE EM RESINA 
COMPOSTA POLIMERIZADA EM DIFERENTES 

INTENSIDADES LUMINOSAS
GUEDES FR, GONZAGA RCQ, CARDOSO IO, SOARES CJ, PEREIRA AG, SOARES PV.

Com o surgimento da fotoativação impulsionada por energia de 
baterias, o cuidado de verificar a intensidade da luz emitida em plena 
potência tornou-se mais importante. O trabalho foi concebido para 
examinar a capacidade de sorção e solubilidade e a resistência coesiva 
da resina composta polimerizada com diferentes intensidades de 
luz. Discos de resina composta nanoparticulada foram fotoativados 
utilizando dispositivos LEDColtolux, três grupos experimentais com 
cada unidade (A, B e C), variando a intensidade da luz emitida com 
a carga da bateria em 100% para o grupo G1 ; 50% para G2  e 10% 
para G3 (n = 10). As amostras foram pesadas em balança analítica 
de precisão - M1. Os espécimes foram imersos em saliva artificial e 
armazenados em estufa à  37 ° C , pesadas até à estabilização da 
massa,  M2. Subsequentemente, as amostras foram armazenadas 
em estufa, em recipiente contendo sílica gel e pesados até obter um 
peso constante, M3. O teste tração diametral foi realizado utilizando 
célula de carga de 100 N a uma velocidade de 0,5 
centímetros/min nos grupos. Os grupos G3 e G2 apresentaram 
a maior sorção, (p< 0,001) e (p< 0,016) respectivamente. O 
grupo G3 mostrou menor resistência coesiva que G1 (p<0,028) e 
não houve diferença para solubilidade entre os grupos (P >0,05). O 
desempenho da fotoativação de compósitos é dificultado pela baixa 
intensidade de luz devido à redução na carga da bateria, resultando 
em maior sorção de fluidos orais e menor resistência do material.

ANÁLISE DO PERFIL SALIVAR EM PORTADORES DE 
LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS EINFLUENCIA 
DOS PARÂMETROS SALIVARES NA DEGRADAÇÃO 

DENTINÁRIA
Paola Gomes Souza, Alexandre Coelho Machado, Renata Roland Teixeira, 

Foued Salmen Espindola, Paulo Vinícius Soares.

As lesões cervicais não cariosas (LCNCs) caracterizam-se pela perda 
de estrutura no terço cervical da coroa dentária e na superfície 
radicular subjacente na ausência de cárie. Estas lesões iniciam-
se e progridem fundamentadas em uma etiologia multifatorial, 
estruturada na associação dos fatores: atrição, biocorrosão e 
abfração. A biocorrosão refere-se à degradação química, bioquímica 
e eletroquímica da substância dental; causada por ácidos endógenos, 
exógenos, agentes proteolíticos e efeitos piezoeléctricos da dentina. 
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Este estudo objetivou compreender o fator etiológico biocorrosivo 
por meio de coletas salivares, análise de parâmetros e composição 
proteica salivares e avaliação nutricional. Foram analisados pacientes 
da clínica de graduação e Programa de Reabilitação de LCNC e HD 
da Faculdade de Odontologia da UFU (n=20). As coletas salivares 
foram realizadas de formas passivas e forma estimulada. Analisou-
se fluxo salivar, pH, capacidade tamponante, proteases e avaliação 
nutricional. Foram realizados testes estatísticos considerando nível 
de significância de 95%.Os resultados demonstraram que sujeitos 
portadores de LCNCs apresentaram maior fluxo salivar, menor 
pH, alimentação ácida e menor capacidade de tamponamento. A 
forma de coleta passiva apresentou resultados mais enfatizados em 
relação aos parâmetros salivares e reduzida dosagem proteica. A 
forma ativa demonstrou maior intensidade na avaliação protéica; 
com maior quantidade de proteínas totais. Conclui-se, portanto, que 
os parâmetros e composição salivar são distintos entre pacientes 
portadores e não de LCNCs.

UTILIZAÇÃO DE DENTES NATURAIS E PRÓTESES 
REMOVÍVEIS TOTAIS

Autores: Paulo Germano Oliveira Barbosa; Juliana Bisinotto Gomes Lima

Uma das dificuldades enfrentadas pelo Cirurgião-dentista durante a
reabilitação de pacientes parcial ou totalmente desdentados é a 
escolha dos dentes artificiais que substituirão os dentes naturais 
perdidos. Isto se deve a algumas características apresentadas pelos 
dentes naturais, como a diversidade de tamanho, forma, cor e 
textura superficial, que não são reproduzidas adequadamente nos 
dentes artificiais. Sendo assim, a utilização dos dentes naturais do 
paciente, perdidos por doença periodontal ou traumas, na confecção 
de Próteses Totais Removíveis torna-se uma boa alternativa. Pois, 
além de promover função e estética ao paciente, o fornece um
grande amparo psicológico. O trabalho relata o caso de reabilitação 
oral de um paciente diagnosticado com Periodontite Avançada, 
através da confecção de uma prótese removível total imediata onde 
os dentes do paciente, após serem extraídos, são reposicionados 
em uma base de prova, proporcionando a instalação imediata do 
aparelho prótetico, aproveitando os dentes naturais do paciente. 

ESTÉTICA DO SORRISO: DO PLANEJAMENTO REVERSO À 
REABILITAÇÃO COM RESINA COMPOSTA DIRETA

QUEIROZ, L.L.*; Coelho, M.C.; Silva, F.P.; Reis , G.R.; Menezes, M.S.

A reabilitação estética do sorriso é desafiadora devido ao elevado 
nível de exigência dos pacientes. O planejamento reverso é uma 
importante forma de proporcionar previsibilidade do tratamento 
e garantir a satisfação do procedimento final. Restaurações de 
resina composta são capazes de biomimetizar os tecidos dentais, 
proporcionando naturalidade à restauração e preservando a 
estrutura dental sadia. O presente relato de caso apresenta etapas 
clínicas do tratamento de paciente que apresentava-se insatisfeita 
com o sorriso, devido a faceta insatisfatória do dente 11 e forma e 
tamanho dos dentes adjacente. Inicialmente foi realizado o wax up 
e mock up, verificando se a forma proposta atendia as exigências 
funcionais e estéticas da paciente. Posteriormente foi realizada a 
faceta no dente 11 e reanatomização dos dente 13, 12, 21, 22 e 
23 com resina composta nanoparticulada restabelecendo estética e 
devolvendo autoestima à paciente.

 RESOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA CONFECÇÃO DE 
PRÓTESE TOTAL IMEDIATA: RELATO DE CASO

Oliveira VXR; Tavares LN; Resende CCD, Junior LHF, Neves FD, Gonçalves LC

 As extrações dentárias são procedimentos mutiladores e 
que podem produzir um efeito negativo no estado psíquico e na 
vida social dos indivíduos. São, portanto, indicados em último caso 
mas por vezes não se tem outra solução. Este trabalho objetiva 
expor a resolução da perda de função mastigatória e insatisfação 
estética, de uma mulher com 38 anos, apresentando, projeção 
óssea da maxila e periodontite avançada/agressiva nos dentes 
remanescentes. Entretanto com coroas clínicas, que apesar de  
vestibularizadas, apresentavam-se com estética satisfatória. Assim, 

Indicou-se a extração de todos os dentes e necessária ostectomia, 
utilizando para tanto um guia cirúrgico, que favoreceu a adaptação 
das próteses removíveis imediatas provisórias (PRTIP). Para 
confecção das próteses imediatas, dentes artificiais em acrílico foram 
confeccionados a partir do molde dos dentes remanescentes que 
apresentavam formato satisfatório.. Além da resolução terapêutica 
com PRTIP superior e inferior uma técnica cirúrgica baseado na 
ostectomia para correção da projeção maxilar (manobra de Dean) 
foi indicada. O caso clínico foi conduzido na seguinte sequência: 
Moldagens de trabalho e montagem em ASA; Ajuste oclusal em 
ASA; obtenção de matriz em silicone para duplicação  dos dentes 
em RAAQ; Simulação da ostectomia nos modelos; Confecção das  
PRTIP’s com dentes em RAAQ; Cirurgia/Instalação e controle. A 
correção da projeção maxilar (manobra de Dean), o realinhamento 
dos dentes anteriores superiores e manutenção do formato dos 
dentes produziram um resultado bastante favorável e uma boa 
aceitação da paciente que teve sua a estética, mastigação e auto 
estima reabilitadas.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE RESINA 
COMPOSTA NANOPARTICULADA, SOBRE DIFERENTES 
INTENSIDADES DE LUZ FOTOATIVADORA – ESTUDO IN 

VITRO
BARBOSA, T.A.Q; PEREIRA, A.G; CARDOSO, I.O; GONZAGA, R.C.Q; SOARES, C.J; 

SOARES, P.V.

Restaurações de lesões cervicais não cariosas em resina composta 
permitem a reabilitação funcional e estética dos dentes acometidos 
por esta patologia cada vez mais comum na população. O objetivo 
deste estudo é avaliar a influência da intensidade de luz fotoativadora 
e da carga da bateria do fotoativador utilizado para promover a 
polimerização do compósito. Foi avaliado o grau de conversão do 
material e sua resistência. Foram confeccionados discos em resina 
composta nanoparticulada Z350 (3M-ESPE St. Paul, MN, USA), 
fotoativados por Leds Coltolux (Coltente, Feldwiesenstrasse, Suiça), 
em diferentes intensidades de luz, caracterizada pelo aparelho com 
10% de carga de bateria (Grupo 1), 50% de carga de bateria (Grupo 
2) e 100% de carga de bateria (Grupo 3). O grau de conversão 
avaliado por Espectroscópio de Transmissão Infravermelha 
Transformada de Fourier (FTIR) para todos os grupos experimentais 
(n=10). Foi avaliada a resistência coesiva das amostras pelo teste da 
tração diametral. O grau de conversão das amostras com carga da 
bateria em 10% apresentou-se menor quando comparados com os 
aparelhos com bateria a 50% e 100%. Os dados foram analisados 
estatisticamente utilizando-se análise em dois fatores com nível de 
significância estabelecido em 0,05.

COMORBIDADE DE APARELHOS 
INTRAORAIS NO TRATAMENTO DO RONCO 

E APNEIA: REVISÃO SISTEMÁTICA 

Marra BA, Macedo LS, Simamoto-Júnior PC, Porta SRS

Considerando o importante papel que os aparelhos intraorais 
(AIOs) desempenham no tratamento da síndrome da apneia/
hipoapneia obstrutiva do sono (SAHOS), objetivou-se investigar os 
efeitos adversos desta terapia, para o sistema estomatognático. 
O trabalho desenvolveu-se por meio de revisão sistemática da 
literatura, abrangendo publicações científicas dos últimos 20 anos, 
sem restrição de idioma, nas bases de dados PUBMED e BIREME 
(MEDLINE, LILACS, BBO e CENTRAL). Foram revisados artigos que 
tratam de estudos observacionais sobre o uso de AIOs na terapia da 
SAHOS em pacientes adultos. Utilizando os descritores sleep apnea 
obstructive, occlusal splints, adverse effects foram encontrados 
387 artigos, sendo 56 selecionados pelo título e resumo, de acordo 
com os critérios de inclusão (estudos longitudinais, transversais 
e série de casos) e exclusão (relato de caso clínico individual). A 
qualidade dos estudos foi avaliada de acordo com o risco de viés, 
onde 20 artigos foram classificados de baixo risco. A ocorrência 
de efeitos colaterais foi computada de acordo com a estrutura, 
frequência, gravidade, bem como ser motivo de desistência 
do tratamento. Os trabalhos apontam frequentes alterações 
nas relações oclusais e/ou articulação temporomandibular, 
com severidade variada e baixa desistência do tratamento. 
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Conclui-se que é imprescindível que o Cirurgião Dentista monitore 
o paciente para prevenção destes potenciais efeitos adversos. 
Ainda, são necessários estudos que orientem a correta indicação e 
acompanhamento destes pacientes.

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR UTILIZANDO O RESEARCH 

DIAGNOSTIC CRITERIA (RDC) 
Caroline Matildes de Souza, Thácio Castro, Valessa Florindo Carvalho, 

Victor da Mota Martins, Ivan Keocheguerian Filho, Marlete Ribeiro da Silva

Uma grande parcela da sociedade é acometida por disfunção 
temporomandibular, uma doença multifatorial que pode levar 
desde um pequeno desconforto orofacial ao comprometimento de 
atividades laborais do cotidiano do paciente. Para um tratamento
eficiente, é fundamental um trabalho multidisciplinar composto na 
maioria dos casos por um odontólogo em parceria com fisioterapeutas, 
médicos e pisicólogos. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
um caso clínico sobre disfunção temporomandibular, no qual foi 
utilizado o Research Diagnostic Criteria (RDC) como instrumento de 
diagnóstico e SONOPULSE III, Sapphire Line 1.0/3.0 MHz – IBRAMED,
como tratamento. Paciente T.C, 25 anos, gênero masculino, 
compareceu ao Hospital Odontológico da UFU apresentando dor 
na região temporomandibular, ambos os lados da face, rigidez nos 
músculos mastigatórios pela manhã, com limitação de abertura 
bucal; aspecto extraoral aparentemente sem alterações; aspecto 
intraoral, contato prematuro em alguns dentes posteriores, dentes 
sem lesões cariosas ou traumáticas, foi relatada uma parafunção 
conhecida como ‘apertamento’. Paciente informou ter procurado 
outros tratamentos, sem sucesso. Foi realizado questionário RDC, 
abordando histórico do paciente, exame clínico, organograma para 
diagnóstico e sumário da investigação. O diagnóstico indicou ausência 
de deslocamento do disco e disfunção de origem miofascial. O 
tratamento com o ultrassom aliviou a dor nos primeiros dias. Conclui-
se após o levantamento dos dados, que o RDC auxilia o profissional 
no diagnóstico e na classificação da disfunção temporomandibular 
e o tratamento com ultrassom ameniza inicialmente as dores 
musculares, necessitando mais sessões.

PROJETO DE EXTENSÃO VISANDO A REABILITAÇÃO DE 
PACIENTES COM PERDAS DE ESTRUTURAS FACIAIS E/

OU ORAIS COM PRÓTESES BUCOMAXILOFACIAIS
Gabriella Vieira Carneiro, Guillermo Enrique Blanco Ballesteros, Raquel 

Mendonça Silva, Nilson Ferreira de Oliveira Neto, Andrea Gomes Oliveira. 

A perda das estruturas faciais e/ou orais tanto por neoplasias 
malignas quanto por traumas ou malformações congênitas 
acarretam como sequelas  principalmente a disfunção do aparelho 
estomatognático e a baixa auto-estima dos pacientes. Através das 
próteses bucomaxilofaciais, o projeto visa reabilitar estes pacientes, 
devolvendo de forma articial as funções mastigatórias, a fonética e 
a estética. A maioria dos pacientes atendida pelo projeto passou por 
tratamento cirúrgico de neoplasias malignas sendo encaminhados a 
partir da parceria com o Hospital de Câncer *, Programa de Cuidados 
Específicos às Doenças Estomatológicas (PROCEDE)*, Hospital 
Odontológico*, dentre outros. Os procedimentos clínicos do projeto 
são realizados no Hospital Odontológico*, onde inicialmente são 
realizadas triagens e exames clínicos dos pacientes. As próteses 
são planejadas por duas docentes e discentes envolvidos, sendo 
confeccionadas em parceria com o laboratório de próteses do 
Hospital Odontológico* e demais parceiras se disponíveis. Os 
pacientes são acompanhados e todos os procedimentos clínicos 
odontológicos necessários são realizados. O projeto teve início no 
dia 01/02/2015 e será concluído no dia 31/12/2015, apresentando 
como expectativa a reabilitação de 22 pacientes através das próteses.  
Os pacientes reabilitados são notavelmente beneficiados. As funções 
mastigatórias, a fonética e estética reconstituídas, refletem em uma 
melhora do quadro clinico geral do paciente e minimizam inclusive 
as sequelas psicológicas deixadas por um tratamento tão sofrido 
como o do câncer. Os discentes participante além de adquirirem um 
conhecimento mais abrangente, são acrescidos dos valores ético-
sociais através deste projeto.

ABORDAGEM CONSERVADORA DE AVULSÃO DENTAL - 
RELATO DE CASO CLÍNICO COM ACOMPANHAMENTO DE 

QUATRO ANOS
Thais Thereza Basso do Prado; Priscilla Barbosa Ferreira Soares; Crisnicaw 

Veríssimo; Aline Aredes Bicalho; Carlos José Soares

 O traumatismo dentário representa causa freqüente de danos 
estéticos e funcionais, podendo acarretar até mesmo em perda 
do elemento dental. O presente trabalho relata tratamento e 
acompanhamento de caso clínico de avulsão após reimplante 
imediato. Paciente do gênero feminino, 10 anos de idade, compareceu 
à clínica de traumatismo dento-alveolar da faculdade de odontologia 
da Universidade Federal de Uberlândia, apresentando avulsão do 
elemento 11 decorrida de queda de bicicleta. Quarenta minutos 
após o trauma o dente foi reposicionado, mantido por contenção 
semi-rígida durante 3 semanas e trocas de medicação intra-
canal com hidróxido de cálcio foram realizadas até o fechamento 
completo do ápice radicular. Posteriormente, o tratamento 
endodôntico foi realizado. Ao exame clínico e radiográfico observou-
se normalidade na região periapical e resposta pulpar positiva para 
demais elementos dentais. Até o presente momento, perfazendo-se 
quatro anos de acompanhamento, o dente traumatizado apresenta 
aspectos clínicos e radiográficos de normalidade. Este relato de caso 
enfatiza a importância e comprova a efetividade da abordagem 
conservadora diante de avulsões dentárias.

ALTERNATIVA INOVADORA PARA RESTAURAÇÕES 
DIRETAS EM RESINA COMPOSTA: RELATO DE CASO 

CLÍNICO
Oliveira LML, Maruki LP, Rodrigues RB, Miranda RR, Simamoto-Júnior PC, 

Novais VR

A realização de restaurações estéticas diretas anteriores envolve 
etapas clínicas que estão diretamente relacionadas com a habilidade 
do profissional em reproduzir a anatomia do dente. Portanto a 
utilização de técnicas que facilitem a etapa de escultura dentária 
torna-se importante para resolução estética e reabilitadora com 
restaurações diretas. O objetivo desse relato é apresentar uma 
técnica alternativa para confecção de restaurações diretas, utilizando 
matriz de silicone transparente como referência para devolver 
anatomia da face vestibular. Paciente do gênero masculino, 48 
anos, compareceu a clínica com os dentes 13, 12, 11, 21, 22 e 23 
comprometidos esteticamente e ausência de guia anterior. Após 
exame inicial, optou-se pela remodelação cosmética, que consistiu 
em duas fases: diagnóstico e restauradora. Na fase de diagnóstico, 
foi realizada moldagem, montagem em articulador e enceramento 
diagnóstico no modelo de gesso. Na fase clínica, a reconstrução e 
reanatomização dos dentes com resina composta foi feita com o 
auxílio de uma matriz palatina e, para garantir a reprodução fiel do 
enceramento utilizou-se uma matriz de silicone transparente para 
a reconstrução da face vestibular dos dentes.  A utilização de uma 
matriz vestibular demonstrou ser uma técnica inovadora quanto à 
técnica tradicional de trabalho das resinas fotopolimerizáveis devido 
à possibilidade de reproduzir a anatomia vestibular do enceramento 
diagnóstico. A polimerização da resina através da matriz permite 
ausência do oxigênio possibilitando superfícies mais compactas e 
lisas e, garantiu a diminuição de tempo clínico quanto ao ajuste 
estético final e etapas de acabamento e polimento, tornando-se 
interessante para esse tipo de reabilitação.

TRATAMENTO RESTAURADOR ESTÉTICO PARA 
HIPOPLASIA DO ESMALTE EM PACIENTE HEBIÁTRICO

Gabriella Mendes de Oliveira, Taciana Oliveira Martins, Nayara Rodrigues 
Nascimento, Victor da Mota Martins, Paulo César Freitas Santos Filho, Gisele 

Rodrigues da Silva

Hipoplasia do esmalte é uma alteração na matriz orgânica do 
esmalte ocasionada pela sua formação incompleta ou deficiente. 
Clinicamente, as lesões podem ser manchas brancas, amareladas ou 
amarronzadas, rugosas, com sulcos, ranhuras ou outras alterações 
na estrutura do esmalte. De acordo com o grau de severidade vários 
protocolos de tratamento podem ser realizados, desde clareamento, 
microabrasão, restaurações estéticas diretas ou indiretas. O objetivo 



IV SeCoPET - Semana do Conhecimento PET Odontologia 55

deste trabalho é apresentar tratamento restaurador estético 
em dentes anteriores com hipoplasia do esmalte, em paciente 
hebiátrico. Paciente gênero masculino, 10 anos de idade, procurou 
o HO/FOUFU queixando-se das manchas em seus dentes anteriores. 
Clinicamente, observou se nos terços médio e incisal dos dentes 
12, 11 e 22 a presença de manchas esbranquiçadas e amarelo-
amarronzadas profundas e com leve alteração do contorno. Optou-se 
pelo tratamento estético restaurador direto com resina composta. As 
estruturas hipoplásicas nos dentes foram desgastadas limitando-se 
à remoção da estrutura dentária afetada. Após o condicionamento 
ácido e aplicação do sistema adesivo, realizou-se a restauração com 
resina composta nanoparticulada pela estratificação da dentina e 
esmalte, seguido pelo acabamento e polimento das restaurações. 
A partir do tratamento e acompanhamento clínico de 12 meses, 
pôde se verificar o restabelecimento da harmonia estética, o que 
propiciou significativo impacto positivo à autoestima do paciente. 
Desta forma, o tratamento restaurador direto com resina composta 
mostrou-se com uma alternativa conservadora, de baixo custo e que 
permite o restabelecimento da harmonia funcional e estética do 
sorriso de paciente hebiátrico.

DISTÚRBIOS OCLUSAIS CAUSADOS PELO EDENTULISMO
CAVALCANTI,V.B, SILVA,G.M, DINIZ,J.R., MOURA,M.B.; SIMAMOTO-JÚNIOR, P.C, 
FERNANDES NETO,A.J.; VALQUIRIA BARROS CAVALCANTI; GABRIELY MARTINS 
SILVA; JESSICA ROSA DINIZ; MARCOS BOAVENTURA DE MOURA; PAULO CÉZAR 

SIMAMOTO JÚNIOR; ALFREDO JÚLIO FERNANDES NETO

O edentulismo é caracterizado pela perda total ou parcial dos dentes, 
sendo causados por efeitos mecânicos que afetam a estrutura bucal 
durante a vida do indivíduo. As principais causas desse problema 
podem estar relacionadas com a falta de acompanhamento de saúde 
bucal do paciente desde a juventude, para uma boa manutenção 
durante a vida, problemas causados por erros do profissional e 
também fatores patológicos como cárie e complicações. A perda 
dentária desencadeia uma série de fatores, tais como, psicológicos, 
estéticos, além da parte estrutural como, alteração da dimensão 
vertical de oclusão (DVO), desestabilização da relação cêntrica (RC), 
transtornos temporomandibulares, além da atrofia óssea alveolar 
e do osso basal dos maxilares. A reabilitação oral do paciente 
edêntulo deve visar não somente à reposição dos dentes perdidos, 
mas também proporcionar conforto e condições para uma estética 
e função mastigatória satisfatória, restabelecendo uma dimensão 
vertical de oclusão adequada.
PALAVRAS-CHAVE: edentulismo; reabilitação oral; relação cêntrica.

INFLUÊNCIA DA COR DO SUBSTRATO NAS 
PROPRIEDADES ÓPTICAS DE CERÂMICA REFORÇADA 

COM DISSILICATO DE LÍTIO
Caroline Vieira Maluf;Veridiana Rezende Novais Simamoto; Camila Carvalho 
de Almança Lopes; Renata Borges Rodrigues;  Paulo Cezar Simamoto Junior; 

Carlos José Soares

O estudo da cor é fundamental para a compreensão da odontologia 
estética. Portanto, o objetivo deste estudo in vitro é avaliar o efeito 
da cor do substrato na cor final de restaurações com cerâmica 
reforçada por dissilicato de lítio. Foram confeccionados 20 discos de 
cerâmica reforçada por dissilicato de lítio com 1,5 mm de espessura 
e 10 mm de diâmetro. Os discos foram divididos aleatoriamente em 
4 grupos de acordo com a cor do substrato utilizado (n=5): G1, liga 
de cobre e alumínio; G2, liga de titânio; G3, resina composta cor A1; 
e G4, resina composta cor C4. Previamente à cimentação foi feita 
a mensuração da cor dos discos de cerâmica e posteriormente foi 
feita uma comparação com a cor dos discos cimentados. Em seguida, 
as amostras foram cimentadas com cimento resinoso e a avaliação 
da cor foi feita em cada amostra, 24 horas após a cimentação. A 
mensuração da cor foi realizada por meio de espectrofotometria, 
sendo a cor determinada por meio dos parâmetros do sistema 
internacional CIE (L*a*b*). Os dados foram analisados de acordo 
com a variação ΔE, L*, a* e b*. Sendo assim, foi feita a análise de 
variância (ANOVA em fator único) e foi realizado teste de Tukey 
para comparação dos valores de ΔE, L*, a* e b* de transmitância e 
ΔE de reflectância. O fator tipo de substrato foi estatisticamente 
significante (p< 0,001) para todas as análises. Conclui-se que o 
tipo de substrato influenciou na cor final de restaurações cerâmicas 
reforçadas por dissilicato de lítio. 

REABILITAÇÃO ORAL DE PACIENTES COM NEURALGIA 
DO TRIGÊMEO-REVISÃO DA LITERATURA 

Janaina Rosa Amorim; Juliana Bisinotto Gomes Lima ; Simone Maria de Ávila 
Silva Reis; Stefânia Michelle da Mota; Jacqueline Gonçalves; Ferreira Costa; 

Carolina Van Riel

A neuralgia do trigêmeo é a mais séria das neuralgias faciais, 
caracterizada por uma dor semelhante a um choque elétrico ou 
lancinante (cortante e aguda) limitada a um ou mais ramos do 
nervo trigêmeo (NEVILLE, 2009). É cada vez mais comum a procura 
por atendimento odontológico por pacientes que sofrem desta 
doença. Este trabalho tem por objetivo analisar, através de revisão 
da literatura, as principais considerações sobre a neuralgia do 
nervo trigêmeo, destacando aspectos pertinentes ao diagnóstico 
e tratamento. Assim a reabilitação oral destes pacientes envolve 
cuidados maiores, como na confecção de próteses, afim de reduzir 
dores, traumatismos e incômodos orais e faciais, característicos 
desta neuralgia. Diante da evolução clínica de cada caso a literatura 
reporta as mais variadas formas de tratamento, e deve-se o 
Cirurgião Dentista estar apto a tentar o tratamento conservador 
inicialmente que é clínico não invasivo e somente após esgotadas 
as possibilidades, questionar a indicação cirúrgica.

ÁREA 3

CÁRIE DE RADIAÇÃO UM ESTUDO DE CASO EM 
PACIENTE IRRADIADO EM REGIÃO DE LÍNGUA E 

ASSOALHO BUCAL
Bruna Gabriella Ribeiro Marques; Ana Carolina Andrade Florentino

Edielly Fernanda David; Célia Márcia Andrade Peres de Oliveira; Maria 
Auxiliadora Tannús de Moura; Cizelene do Carmo Faleiros Veloso Guedes

Paciente F.J.S. de 58 anos, do gênero masculino, de carga tabágica 
40 maços/ano, pós-tratamento radioterápico de 7200 cGy de um 
carcinoma epidermóide em língua e assoalho bucal, compareceu a 
clínica do PROCEDE (Programa de Cuidados Específicos às Doenças 
Estomatológicas) um mês após o tratamento de radioterapia com 
sensibilidade e escurecimento da dentina, demostrando áreas 
amolecidas circundando a cervical dos dentes 33 ao 43, além dos 
dentes 23, 24, 25,13, 14,15. O acometimento da cárie de radiação 
está relacionado à hipossalivação, alterações do pH bucal e redução 
das imunoglobulinas do fluxo salivar. O diagnóstico clínico, destas 
lesões cariosas é caracterizado pela desmineralização do entorno 
da cervical dos dentes, deixando o esmalte sem brilho, a dentina 
enegrecida, com consistência borrachóide. Nos casos mais evoluídos, 
pode ocorrer trauma do dente na região cervical. A profilaxia à cárie 
de radiação deve priorizar a exérese de dentes sem condições para 
reabilitação, a adesão à fluorterapia, a utilização da saliva artificial 
e a conscientização dos pacientes sobre o acompanhamento 
odontológico. O objetivo deste trabalho é demonstrar um estudo de 
caso no qual mesmo após conscientização do paciente a evolução 
do processo carioso foi rápida e que medidas preventivas devem 
ser instituídas sempre anteriormente à radioterapia em região de 
cabeça e pescoço, como forma de prevenir tanto à carie de radiação 
como a osteoradionecrose.

INSTALAÇÃO E PROVISIONALIZAÇÃO IMEDIATA DE 
IMPLANTES DENTÁRIOS APÓS EXODONTIA EM DENTES 

COM REABSORÇÃO EXTERNA (ÁREA 3)
Marcos Boaventura de Moura; Livia Bonjardim Lima; James Carlos Nery

George Furtado Guimaraes; Christian Rado Jarry; Paulo Cézar Simamoto Júnior
 

Vários fatores podem levar à perda dentária, entre eles a reabsorção 
externa das raízes. Para este, entre outros casos, a reposição 
dos dentes perdidos com a instalação imediata de implantes e 
provisionalização imediata tem sido um procedimento com bom 
prognóstico. Fatores como extração minimamente traumática, 
manutenção das cristas ósseas proximais e das tábuas ósseas 
vestibular e lingual, estabilidade primária do implante e a confecção 
de provisório imediato livre de contatos oclusais são parâmetros 
importantes para a previsibilidade do caso. Esta técnica tem sido 
descrita por vários autores desde a década de 90 com alto índice de 



IV SeCoPET - Semana do Conhecimento PET Odontologia56

sucesso, otimizando a reabilitação dos pacientes com menor tempo 
de espera e a preservação da arquitetura dos tecidos gengival e ósseo. 
Este trabalho apresenta o relato de dois casos clínicos de exodontias 
de dentes com reabsorção externa, previamente submetidos ao 
tracionamento ortodôntico, seguidas de instalação imediata de 
implantes e provisionalização imediata, com acompanhamento 
clínico e radiográfico de 7 anos.
Palavras-chave: Implantação dentária, reabsorção da raiz, carga 
imediata em implante dentário, coroa dentária.

LIGA DE ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA - UMA 
FERRAMENTA ACADÊMICA NA PREVENÇÃO E 

PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER 
BUCAL

Merielle Rezende Batista; Anaíra Ribeiro Guedes Fonseca Costa; 
Juliana Prado Domingues; Fabio Franceschini Mitri 

O objetivo deste trabalho é apresentar a Liga de Odontologia 
Oncológica como um projeto de extensão inovador na abordagem 
do câncer bucal, realizando ações preventivas e educativas para 
a comunidade e profissionais da área da saúde, em especial o 
cirurgião-dentista, enfatizando sua importância na identificação das 
manifestações orais de doenças na equipe multiprofissional. Foram 
realizadas atividades educativas relacionadas à prevenção do câncer 
bucal através da orientação de grupos de risco sobre autoexame e 
fatores predisponentes. Aproximadamente 117 idosos, entre 63 e 
79 anos de idade, das Unidades “Crescer Conviver” em Uberlândia, 
foram orientados sobre os fatores de risco e em 93 foi realizado 
o exame físico intra-oral. Os casos suspeitos foram encaminhados 
para a Unidade de Diagnóstico Estomatológico/UFU. Os achados 
bucais mais encontrados foram a hiperplasia inflamatória por uso 
de prótese, líquen plano oral, queratose de mucosa, hemangioma 
e candidíase. A LOO também realizou atividades de promoção da 
saúde bucal para a família no centro da cidade de Uberlândia, além 
de palestra sobre “Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal e Lesões 
Mais Comuns” para graduandos da FOUFU e organizou um Fórum 
Científico sobre a atuação do cirurgião dentista na oncologia bucal. 
Em conclusão a LOO atua como uma nova ferramenta didática e 
clínica na promoção da saúde bucal e na prevenção do câncer bucal, 
enfatizando para o aluno e o cirurgião dentista que a prevenção e o 
diagnóstico precoce são os principais fatores aliados no tratamento, 
incluindo a orientação dos pacientes quanto à diminuição da 
exposição aos fatores de risco.

OSTEOMA MANDIBULAR - RELATO DE CASO
Alessandra Miranda Soldi, João César Guimarães Henriques, 

Luiz Fernando Barbosa de Paulo, Ailton Amado, Sérgio Vitorino Cardoso

Paciente L.S.N.O., gênero feminino, 22 anos, leucoderma, compareceu 
a Clínica de Estomatologia da Universidade Federal de Uberlândia em 
maio de 2013, queixando-se de aumento volumétrico assintomático 
em base mandibular esquerda. O exame radiográfico panorâmico 
revelou uma imagem radiopaca circunscrita junto do corpo 
mandibular esquerdo sugerindo algum processo de formação óssea. 
Diante da benignidade do quadro, o paciente foi apenas proservado 
e então retornou em em junho de 2014, com aumento da lesão 
mandibular identificada anteriormente. No exame físico extraoral 
foi identificado um aumento volumétrico na face do lado esquerdo. 
No exame intraoral, nenhuma alteração foi evidenciada.  Exames 
radiográficos e tomográficos melhor delimitaram e detalharam 
a lesão, sugerindo a hipótese de Osteoma na mandíbula. A partir 
daí, especialmente em decorrência do comprometimento estético 
que trazia, a paciente foi encaminhada para coleta de exames e 
agendamento para exérese da lesão. A cirurgia foi realizada sob 
anestesia geral, com acesso submandibular extraoral. O material 
foi encaminhado ao Laboratório de Patologia Bucal da Universidade 
Federal de Uberlândia. O exame histopatológico foi concluído com 
o diagnóstico de osteoma. A proservação clínico-radiográfica vem 
sendo feita e a paciente continua assintomática e sem qualquer 
indício de recorrência lesional.

PLANEJAMENTO REVERSO EM IMPLANTODONTIA – 
RELATO DE CASO CLÍNICO (ÁREA 3)

Lucio Ribeiro Costa; Juliana Bisinotto Gomes Lima; Vanderlei Luiz Gomes;
João Henrique Ferreira Lima; Luiz Carlos Gonçalves; Andréa Gomes De Oliveira

A implantodontia propiciou grande avanço nos procedimentos 
reabilitadores, possibilitando solucionar problemas relacionados a 
próteses removíveis totais, principalmente mandíbulas com retenção 
e estabilidade insatisfatórias. Os altos índices de sucesso funcional 
e estético estão diretamente relacionados ao planejamento reverso 
cirúrgico/protético integrado e integral. O planejamento reverso 
permite que o paciente esteja consciente do resultado protético 
antes de iniciarmos seu tratamento. É possível prever posição de 
implantes, suporte labial, perfil gengival, padrão de oclusão, dentre 
outros fatores relacionados ao caso.
Este trabalho consiste em apresentar um relato de caso clínico 
envolvendo o planejamento reverso de um protocolo superior e 
implantes inferiores. O resultado estético alcançado e a satisfação 
do paciente confirmam a importância do planejamento prévio.

MANIPULAÇÃO GENGIVAL PARA HARMONIA GENGIVO-
DENTAL EM REABILITAÇÃO UNITÁRIA ANTERIOR COM 

IMPLANTE: RELATO DE CASO CLÍNICO
 

Amanda Ramos Mazzaro; Morgana G. Castro; Isabella C. R. Tavares; 
Maria Aparecida O. Campoli; Jonas D. Batista; 

Paulo Cézar Simamoto Júnior.
 
Preconizar a harmonia gengivo-dental é imprescindível para se 
obter resultados funcionais e estéticos nas reabilitações de dentes 
anteriores. Nas situações em que há perda óssea alveolar aliada à 
diminuição de volume gengival - nos sentidos vestíbulo-lingual e 
ápico-coronal - técnicas reconstrutivas devem ser associadas a fim 
de restabelecer o volume tecidual. Paciente do gênero masculino, 
32 anos, apresentando elemento 11 com reabsorção radicular e 
anquilose dentária após trauma na região anterior. Procedeu-se 
com a extração dentária desse elemento, seguida de enxerto ósseo 
autógeno em bloco, instalação de implante e restauração adesiva 
com dente de estoque. Passado o período de osseointegração, foi 
realizado enxerto conjuntivo subepitelial objetivando aumento 
de volume gengival vestíbulo-lingual e ápico-coronal. Logo após 
o enxerto, iniciou-se o condicionamento gengival utilizando a 
própria prótese adesiva, com pôntico em formato convexo. Em 
seguida, realizou-se a reabertura do implante para a instalação do 
intermediário e confecção do provisório, preservando a arquitetura 
gengival conseguida. Mediante as intervenções reconstrutivas 
realizadas, conseguiu-se o reestabelecimento do tecido periimplantar, 
bem como a melhora funcional e estética da reabilitação unitária e, 
por conseguinte, a melhora da autoestima do paciente. Portanto, o 
procedimento provou ser eficiente, garantindo margem gengival e 
volume de tecido mole semelhantes ao do dente adjacente, além de 
satisfazer a expectativa estética do paciente.

DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO ODONTOLÓGICO 
DO PACIENTE COM CARCINOMA EPIDERMÓIDE

Larisse Paula de Oliveira; Ana Carolina Andrade Florentino; Edielly Fernanda 
David; Keller de Carvalho; Sérgio Vitorino Cardoso; 

Cizelene do Carmo Faleiros Veloso Guedes

Paciente R. P. S., gênero masculino, 44 anos, melanoderma, 
compareceu ao Pronto Socorro Odontológico da Universidade Federal 
de Uberlândia com queixa de dor dentária e aumento volumétrico 
na cavidade bucal.  Relata crescimento progressivo da lesão e com 
evolução de 06 meses. No exame clínico extraoral foi identificado 
um aumento volumétrico na região mentoniana e presença de 
linfonodos palpáveis. No exame intraoral, foi identificado uma lesão 
com crescimento exofítico, aspecto leucoeritroplásico na região 
anterior da mandíbula. Diante dos achados clínicos, a hipótese 
diagnóstica foi carcinoma epidermóide (CEC). Foi então realizado 
biópsia incisional e o material encaminhado ao Laboratório de 
Patologia Bucal da Universidade Federal de Uberlândia. O exame 
histopatológico confirmou o diagnóstico de CEC. Paciente foi 
encaminhado ao Hospital do Câncer para tratamento. E como 
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opção terapêutica foi submetido às sessões de radioterapia (RT) e 
quimioterapia (QT). Como protocolo todos pacientes submetidos à 
RT na região de cabeça e pescoço realizam avaliação odontológica 
prévia ao tratamento e mantém acompanhamento no trans e pós 
tratamento oncológico. É importante o atendimento odontológico 
com intuito de previnir ou amenizar os efeitos decorrentes do 
tratamento antineoplásico.

ACOMETIMENTO DA CANDIDÍASE BUCAL EM PACIENTES 
IRRADIADOS EM CABEÇA E PESCOÇO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
Amanda Ramos da Silva; Ana Carolina Andrade Florentino; 

Reginaldo dos Santos Pedroso

A candidíase bucal é uma infecção frequente em pacientes 
oncológicos, por conta dos períodos transitórios de imunodepressão, 
quando há predisposição à proliferação de fungos, e consequente 
desenvolvimento de candidíase. As manifestações de candidíase 
na cavidade oral dificultam a ingestão de alimentos, reduzindo 
a qualidade de vida do paciente, além de dificultar o tratamento 
antineoplásico. A terapia medicamentosa antifúngica é importante 
na resolução do processo.  O objetivo do estudo é uma revisão de 
Literatura a respeito dos principais fatores associados com momento 
de imunossupressão e acometimento da candidíase. Assim, o estudo 
consiste em revisão de literatura narrativo-descritiva, de artigos na 
base de dados PUBMED com os termos indexados “oral candidiasis” 
and/or “radiotherapy in head neck” referenciados nos últimos 5 
anos de trabalhos publicados em literatura nesta base de dados. 
O presente estudo espera relatar perspectivas ao diagnóstico, 
prevenção e tratamento da candidíase em pacientes irradiados em 
cabeça e pescoço.

REABILITAÇÃO IMEDIATA: FASE CIRÚRGICA E 
PROTÉTICA COM IMPLANTES DENTÁRIOS

Douglas Pereira Resende; Frederick Kalil Karam; Caio César Dias Resende; 
Lucas do Nascimento Tavares; Leandro Maruki Pereira; 

Flávio Domingues NeveS

A reabilitação oral com implantes dentários tem apresentado 
elevados índices de sucesso, resultando na busca de novos protocolos 
cirúrgicos e protéticos a fim de reduzir o tempo de tratamento ao 
paciente. Dessa forma, o conceito de carga imediata, a principio 
indicado como um procedimento alternativo, tem demonstrado 
resultados previsíveis e bem sucedidos sendo cada vez mais aplicado 
na implantodontia. Esta técnica aplicada nos casos de reabilitações do 
tipo protocolo minimiza o desconforto da utilização de uma prótese 
total durante a fase de osseointegração. O objetivo deste trabalho é 
apresentar um caso clínico com carga imediata utilizando o sistema 
de barra distal e implantes de corpo único. Paciente E.M.L., sexo 
feminino, 51 anos de idade, compareceu ao Centro de Atendimento 
a Pacientes Portadores de Implantes da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Federal de Uberlândia (FOUFU) para realização 
de tratamento odontológico. A mesma, portadora de prótese 
parcial removível inferior, relatava como queixa principal a falta de 
estabilidade e retenção da prótese. A proposta de tratamento foi a 
extração de todos os elementos dentais inferiores com instalação de 
quatro implantes na região inter-forames e confecção de prótese fixa 
implantada imediata. O sistema de barra distal aliado ao implante 
de corpo único se mostrou uma alternativa viável como forma de 
tratamento para carga imediata em mandíbulas edêntulas.

LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES E APLICAÇÃO 
BEM SUCEDIDA DE CORTICOTERAPIA INTRALESIONAL: 

RELATO DE CASO CLÍNICO
Jady Karine Borelli , João César Guimarães Henriques, Luiz Fernando Barbosa 

de Paulo, Roberta Rezende Rosa, Adriano Mota Loyola.

Paciente WFB, gênero masculino, 10 anos de idade, melonoderma, 
foi conduzido pela mãe à clínica de estomatologia da Universidade 
Federal de Uberlândia, em decorrência de aumento volumétrico 
assintomático na mandíbula do lado direito, com 2 meses de 
evolução. A história médica não identificava nada digno de nota e 

os exames imaginológicos mostravam lesão osteolítica expansiva e 
multiloculada no corpo mandibular direito causando deslocamento 
dentários dos dentes adjacentes. Diante dos achados clínicos 
radiográficos, foi considerado as hipóteses de Tumores Odontogênicos 
ou Lesão Central de Células Gigantes (LCCG). Uma biópsia foi 
realizada e o laudo de lesão central de células gigantes foi obtido. 
Uma terapia alternativa e conservadora com a aplicação intralesional 
de corticosteroide foi implementada e o paciente proservado. 
Felizmente a lesão foi gradativamente regredida e neoformação 
óssea ocorreu, justificando o sucesso da corticoterapia. Uma cirurgia 
final para remoção do remanescente lesional foi realizada e após 
aproximadamente 3 anos de acompanhamento, visualizamos 
completa reparação óssea da área antes portadora da lesão e a 
manutenção de todos os dentes. A LCCG é uma lesão óssea frequente 
nos maxilares e de tratamento bastante desafiador. A corticoterapia 
é uma opção terapêutica que, em determinados casos, tem 
mostrado grande sucesso, como nos resultados do presente relato.

VANTAGENS DO ACESSO CORONAL PARA TRATAMENTO 
DAS FRATURAS PANFACIAIS: RELATO DE CASO

Sá, R.N; Oliveira, S.S; De Miranda, R.B.M; Silva, C.J; Rocha, F.S;

Fraturas panfaciais são aquelas que envolvem o terço médio, superior 
e inferior de face. O tipo de fratura, a severidade e o envolvimento 
de outras estruturas faciais influenciam a modalidade de tratamento 
empregado. O presente trabalho expõe um caso clínico-cirúrgico de 
fratura do complexo naso-orbito-etmoidal, osso frontal, zigomático 
bilateral e maxila. Paciente V.B.G., melanoderma, sexo masculino, 33 
anos de idade, foi atendido pelo Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial 
da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
após agressão física. Ao exame clínico, observou-se perda de projeção 
do terço médio de face do lado esquerdo, degrau em rebordo infra-
orbitário, região fronto-zigomática e arco zigomático esquerdo, além 
de mobilidade em maxila e ossos nasais. Os exames imaginológicos 
confirmaram o diagnóstico clínico. Sob anestesia geral, as fraturas 
foram adequadamente reduzidas e fixadas com placas e parafusos 
de titânio do sistema 2,0 e 1,5mm. O paciente permaneceu em 
acompanhamento ambulatorial, apresentando boa cicatrização e 
nenhuma intercorrência pós-operatória. O exame clínico associado 
ao imaginológico é indispensável para o diagnóstico e seleção da 
conduta adequada para tratamento das fraturas panfaciais. A fixação 
interna rígida proporciona excelentes resultados estéticos e funcionais.

MANIFESTAÇÃO ORAL DA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA 
COMO PRIMEIRO SINAL PARA O DIAGNÓSTICO

André Moraes Malachias de Castro

Paciente, sexo masculino, 16 anos, leucoderma, procurou 
o Pronto Socorro Odontológico do Hospital de Clínicas da 
UFU acompanhado de seu pai, queixando-se de ferida em 
língua e odinofagia. Durante a anamnese o paciente relatou 
que há quinze dias apresentou dor de garganta, febre, 
desânimo e fraqueza, no qual procurou o serviço médico e 
foi prescrito a ele amoxicilina 500 mg de 08 em 08 horas 
por sete dias, sem haver melhora da sintomatologia. Cerca 
de cinco dias após finalizar o uso do antibiótico o paciente 
notou o surgimento de feridas na língua.  No exame clínico da 
cavidade oral foi possível observar o dorso lingual recoberto 
de lesões avermelhadas com aspecto ulcerado e endurecido 
à palpação e também linfonodomegalia, dolorosa à palpação, 
em região cervical do lado direito. Em um primeiro momento, 
devido à idade do paciente e localização da lesão em mucosa 
qeratinizada, teve-se como hipótese de diagnóstico a 
manifestação primária do herpes ou mononucleose infecciosa. 
Mas devido aspecto petroso da língua e sintomas sistêmicos 
relatados, optou-se por solicitar um hemograma de urgência, 
pois se cogitou a hipótese de uma possível infiltração de 
células malignas, além dos exames de sorologia. O resultado 
dos exames de sorologia foram negativos, o hemograma 
evidenciou uma leucocitose, anemia, presença de blastos 
na contagem diferencial de leucócitos, sendo o paciente 
encaminhado imediatamente ao Hospital do Câncer de 
Uberlândia com suspeita de leucemia aguda. No serviço de 
oncologia foi realizado o mielograma e a fenotipagem tendo 
como diagnóstico definitivo Leucemia mielóide aguda tipo M5.
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LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES AGRESSIVA EM 
MANDIBULA: RELATO DE CASO

Luciana Soares Odorico do Nascimento, João César Guimarães Henriques, 
Adriano Mota Loyola, Odorico Coelho da Costa Neto, Marcus Alves da Rocha

A lesão central de células gigantes consiste em uma doença 
óssea não neoplásica de caráter extremamente agressivo. Esta 
doença é tratada por ressecção cirúrgica, porém o tratamento com 
corticosteróide intralesional vem sendo utilizado nos últimos anos. 
A paciente S.C.D.V,  9 anos, foi conduzida pela mãe ao serviço de 
Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Uberlândia com queixa de um aumento volumétrico na região 
de sínfise. Exames radiográficos confirmaram uma lesão expansiva 
envolvendo desde os dentes 34 até o dente 43, com deslocamentos 
dos elementos dentários. A punção foi negativa para liquido e a 
biópsia incisional foi de laudo de lesão central de células gigantes. 
Tentou-se o tratamento conservador,realizando um protocolo de 
7 aplicações intralesionais de 2 em 2 semanas de 20 mg/ml de 
triancinolona hexacetonida diluído em solução anestésica. Ao final 
das aplicações, a paciente por motivos não bem explicados pela mãe, 
permaneceu ausente por 7 meses, retornando com um aumento 
considerável da lesão, que determinava uma face aberrante para a 
criança de uma lesão que agora se estendia dos dentes 36 até o 45 
com grande expansão vestibulo-lingual. Diante do caráter agressivo 
da lesão e da falta de reposta às injeções intralesionais do corticóide, 
a paciente foi levada para ressecção da lesão em ambiente 
hospitalar e instalação de placa fixadora. A paciente encontra-
se bem com grande melhora estética e de qualidade de vida em 
geral, aguardando o fim do seu desenvolvimento esquelético para 
provável enxerto de crista ilíaca na região operada.

BRUXISMO: ETIOLOGIA, CONSEQUÊNCIAS E 
TRATAMENTO.

Stephany Yasmine Andrade de Paula; Luana Cardoso Cabral; Paulo Cézar 
Simamoto Júnior; Alfredo Júlio Fernandes Neto.

O Aparelho Estomatognático é uma entidade fisiológica, envolvida 
em atos funcionais, e atos parafuncionais. A parafunção é definida 
como toda a atividade não funcional do aparelho, resultante da 
repetição de um ato, que gera danos às estruturas associadas. O 
bruxismo é uma atividade parafuncional que acomete cerca de 
8% a 20% da população, e que ao longo da história foi vinculada 
à vários distúrbios dentários, tais como o apertamento dentário. 
Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi revisar a literatura 
estabelecendo os fatores etiológicos, as consequências, e os 
possíveis tratamentos para essa desordem. Realizou-se uma busca 
bibliográfica atual em bases de dados disponíveis (Pubmed, Scielo, 
Lilacs) com artigos em inglês e português. Foram seguidos critérios 
de inclusão do conceito de odontologia baseada em evidências, 
estudos tipo longitudinais, observacionais e revisões de literatura.
Com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram encontrados 
30 artigos. Após análise, observou-se que o bruxismo apresenta uma 
etiologia multivariada e diversas teorias, como teoria oclusal, teoria 
psicológica, neurológica, fatores iatrogênicos, fatores sistêmicos 
e medicamentosa, procuram explicar o desencadeamento dessa 
parafunção. Podem-se observar manifestações dentais, musculares, 
articulares e periodontais. Diversos tratamentos são propostos 
incluindo uma abordagem multiprofissional. Vale ressaltar que 
a odontologia atua de forma paliativa, visto que não elimina o 
fator causal. O diagnóstico do bruxismo apresenta características 
complexas e o diagnóstico dessa desordem é bastante criterioso. 
Além disso, a importância de uma equipe multiprofissional para 
controle dos episódios de bruxismo é fundamental, visto que o 
indivíduo é um ser biopsicossocial.

RECOBRIMENTO RADICULAR – PERSPECTIVAS E 
PREVISIBILIDADE CLÍNICA

Aline Ferreira Borges; Guilherme Carminati de Magalhães; Marina de Melo 
Naves; Helder Henrique Machado de Menezes; Denildo de Magalhães

O presente trabalho relata o recobrimento cirúrgico radicular com 
adequação periodontal pré-cirúrgica por meio de procedimentos 
mecânicos e químicos. Paciente portador de recessão gengival no 
dente 23 associada a bolsa periodontal, com relato de desconforto 

estético e sintomatológico. Ao exame clínico observa-se a morfologia 
da recessão tipo Classe I de Miller, presença de bolsa periodontal 
(06mm) na face vestibular e a ausência de interferência oclusal, 
sendo indicado o recobrimento radicular por meio de procedimento 
cirúrgico. Inicialmente foi obtida a reorganização dos tecidos de 
revestimento e redução da profundidade de sondagem por meio 
raspagem subgengival e uso de dispositivo de liberação controlada 
de cloridrato de tetraciclina. Após 30 dias foi executada a cirurgia 
a retalho deslocado coronal com interposição de tecido conjuntivo. 
Durante o procedimento a superfície radicular foi submetida a 
descontaminação mecânica (instrumento rotatório) e químico 
(gel de ácido cítrico e cloridrato de tetraciclina) com objetivo de 
potencializar a formação de uma nova inserção conjuntiva sobre a 
superfície radicular. Transcorrido um período de 6 meses observa-se 
a ausência de desconforto estético e sintomatológico, e estruturas 
periodontais clinicamente normais.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TUMOR ODONTOGÊNICO 
CÍSTICO CALCIFICANTE : CASO CLÍNICO       (ÁREA-3)

Gustavo Amorim Soares da Silva, Luiz Gustavo Jaime Paiva, Mateus Alves do 
Nascimento, Willames Rafael de Jesus Cavalcante, Darceny Zanetta-Barbosa, 

Marcelo Caetano Parreira da Silva.

A maioria dos casos de cistos odontogênicos calcificantes (COC) 
aparecem como lesões não-neoplásicas ou tipo cística, no entanto, às 
vezes eles podem se apresentar como lesões sólidas com ocorrência 
central ou periférica. O (COC) representa 2% de todas as lesões 
odontogênicas na mandíbula. A Organização Mundial de Saúde 
renomeou esta lesão como tumor odontogênico cístico calcificante 
(TOCC). É uma patologia rara decorrente de restos epiteliais 
odontogênicos. Carcinoma odontogênico de células fantasmas 
(COCF) é a contraparte maligna deste tumor e frequentemente surge 
da transformação maligna de TOCC após recorrências múltiplas. Seu 
crescimento é lento e provoca a expansão de tábuas ósseas, podendo 
danificar as estruturas adjacentes e a reabsorção radicular. É uma 
lesão assintomática que afeta a maxila e mandíbula em proporções 
iguais, com uma predileção pela região anterior da maxila, e não por 
sexo. O objetivo deste estudo é relatar um caso clínico de TOCC em 
paciente do gênero feminino, de 64 anos, que apresentou queixa 
dolorosa de aumento de volume em rebordo anterior da mandíbula.  
Ao exame de imagem, observou-se lesão radiolucente multilocular 
na região da sínfise à parassínfise mandibular. O tratamento de 
escolha foi a ressecção do tumor, a instalação de material de síntese 
e reconstrução imediata com enxerto livre de crista ilíaca, associada 
a 10 sessões de oxigenoterapia hiperbárica no pós-operatório. 
O paciente não evoluiu com complicações pós-operatórias e não 
apresentou recidivas durante quatro meses de acompanhamento. 
Após seis meses de cicatrização do enxerto autógeno, foram 
instalados quatro implantes osseointegráveis e captura imediata de 
prótese total removível.

INSTALAÇÃO E PROVISIONALIZAÇÃO IMEDIATA DE 
IMPLANTES DENTÁRIOS APÓS EXODONTIA EM DENTES 

COM REABSORÇÃO EXTERNA 

Marcos Boaventura de Moura; Livia Bonjardim Lima; James Carlos Nery;  
George Furtado Guimaraes;  Christian Rado Jarry; Paulo Cézar Simamoto Júnior

Vários fatores podem levar à perda dentária, entre eles a reabsorção 
externa das raízes. Para este, entre outros casos, a reposição 
dos dentes perdidos com a instalação imediata de implantes e 
provisionalização imediata tem sido um procedimento com bom 
prognóstico. Fatores como extração minimamente traumática, 
manutenção das cristas ósseas proximais e das tábuas ósseas 
vestibular e lingual, estabilidade primária do implante e a confecção 
de provisório imediato livre de contatos oclusais são parâmetros 
importantes para a previsibilidade do caso. Esta técnica tem sido 
descrita por vários autores desde a década de 90 com alto índice de 
sucesso, otimizando a reabilitação dos pacientes com menor tempo 
de espera e a preservação da arquitetura dos tecidos gengival e ósseo. 
Este trabalho apresenta o relato de dois casos clínicos de exodontias 
de dentes com reabsorção externa, previamente submetidos ao 
tracionamento ortodôntico, seguidas de instalação imediata de 
implantes e provisionalização imediata, com acompanhamento 
clínico e radiográfico de 7 anos.
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Palavras-chave: Implantação dentária, reabsorção da raiz, carga 
imediata em implante dentário, coroa dentária.

ESTUDO COMPARATIVO IN VIVO DA RASPAGEM 
DENTAL EXECUTADA POR INSTRUMENTOS MANUAL E 

ROTATÓRIO 
Marcus Vinicius Rezende Vieira; Sônia Cristina de Sousa; Marina de Melo 
Naves; Helder Henrique Machado de Menezes; Guilherme; Carminati de 

Magalhães; Denildo de Magalhães

As periodontopatias são patologias de caráter inflamatória e infecciosa 
que causam a desestruturação e degeneração do periodonto de 
proteção e de sustentação, as quais evolutivamente levam a 
perda do elemento dental. Para que se possa evitar essa perda, o 
paciente é submetido a alguns tratamentos periodontais, de caráter 
não cirúrgico e eventualmente cirúrgico. Visto essa necessidade de 
tratamento, foram desenvolvidos alguns instrumentos para que 
se realize a raspagem e o alisamento dental, onde se destacam 
os instrumentos manuais como as curetas e rotatórios com brocas 
diamantadas. O presente trabalho vem mostrar a comparação in vivo 
entre o tratamento não cirúrgico utilizando ambos instrumentos. 
Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa número CAAE: 
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