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PALAVRAS DO PRESIDENTE:
Desafios trazem novas oportunidades, estimulam a
criatividade, aproximam os ideais e produzem uma
incrível sensação de dever cumprido quando o sucesso
é constatado. Assim podemos definir o 24º Encontro
do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística
(GBPD), realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2021. O
primeiro grande evento totalmente online do grupo,
organizado pelo grupo de professores e estudantes de
pós-graduação da UNESP de São José dos Campos.
Um evento que reuniu o melhor do ensino, ciência e
evidência, em uma sensacional grade de palestras
nacionais e internacionais, além da apresentação de
painéis científicos em diversas categorias, reunidos aqui
nos anais do 24º Encontro do GBPD.

A plataforma online possibilitou o compartilhamento de informações nos mais variados
tópicos da Dentística e as salas para apresentação de trabalhos, coordenadas e avaliadas
por docentes de todas as regiões brasileiras, trouxeram aconchego e o tão esperado calor
humano em tempos tão difíceis a todos.
Sim, vencemos o distanciamento e nos fortalecemos. Seguimos nos reciclando e nos
reinventando em prol da excelência em Dentística.
Nossos sinceros agradecimentos aos apoiadores: CNPq, Voco, DMG, 3M, Sensodyne, Oral
B e Curaprox. Também agradecemos à diretoria do GBPD, às comissões organizadoras e
aos docentes orientadores dos trabalhos apresentados, cujos resumos estão aqui reunidos.
Enfim, a todos os que contribuíram direta ou indiretamente para o sucesso deste evento,
nossos agradecimentos.

Sergio Eduardo de Paiva Gonçalves
Presidente do 24º Encontro do GBPD
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PCC02
Reabilitação estética do sorriso por meio de reanatomização dentária: Relato de caso
Os padrões de beleza estabelecidos pela sociedade vêm sendo um fator decisivo para o aumento de pacientes à procura da odontologia estética a
fim de obterem um sorriso harmonioso. Dentro desse contexto, as queixas mais frequentes acerca do tratamento odontológico que visa melhorar a
aparência do sorriso são as alterações de cor, forma e tamanho dos dentes. Objetivou-se com esse trabalho relatar um caso de resolução estética
em que a paciente se queixava de múltiplos diastemas após o tratamento ortodôntico. Utilizou-se a reanatomização dos elementos 13 ao 23 pela
técnica direta em resina composta com o auxílio da guia palatina. Os resultados obtidos evidenciaram que a técnica embasada em planejamento
prévio acurado é capaz de resolver casos estéticos com rapidez, segurança e previsibilidade.
Assim sendo, concluiu-se que as resinas compostas permitem a reabilitação estética do sorriso de forma direta, com um bom custo-benefício e
resultados estéticos excelentes. Ademais, observou-se que a reanatomização dentária com o objetivo de finalização pós-ortodôntica pode ser
necessária em casos que requerem mudanças em proporções dentárias.

Emidio* AG*, Silva VFM, Berger SB, Zanin GT, Miyazato AS, Ishikiriama SK
UNOPAR

PCC03

Facetas diretas em resina composta termo compactada (RTC): Relato de Caso
A Odontologia restauradora apresenta elevada demanda por abordagens aditivas para a restauração de desgastes e para restaurações estéticas
anteriores. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico utilizando a Resina Termo-Compactada (RTC) para a realização de facetas anteriores.
Paciente do sexo feminino, 19 anos, insatisfeita com seu sorriso, apresentando restaurações deficientes no sextante ântero-superior buscou
tratamento na clínica da pós-graduação em Prótese Dentária da UFRJ. Foram realizadas fotografias, moldagem e enceramento aditivo do caso. Na
consulta seguinte foi realizado o mock up, validando o planejamento proposto. Após a aprovação da paciente, os elementos receberam tratamento na
superfície do esmalte para a restauração, em seguida o conjunto matriz transparente-resina composta (BLXL Empress Direct, Ivoclar Vivadent) foi
aquecido em banho maria a 60°C e posicionado, seguido de polimerização (20 segundos/dente). As facetas em RTC foram acabadas e polidas
resultando na cópia do enceramento aprovado, utilizando técnica direta, sem necessitar de preparos, com material restaurador definitivo aquecido,
aprimorando suas propriedades mecânicas. Apesar de sua versatilidade, a técnica demanda o uso de isolamento relativo ou modificado, além de um
dispositivo para o aquecimento da água e termômetro.
A realização deste caso clínico utilizando a RTC conferiu previsibilidade às restaurações diretas anteriores, reduzindo o tempo clínico, resultando no
sucesso do tratamento e satisfação de ambos (paciente e profissional).

Menezes BS*, Almeida DRL, Gonçalves LTC, Ahmed PB, Segundo ARTC, Rezende TH, Sekito-Junior T
Universidade Federal do Rio de Janeiro

PCC04
Abordagem restauradora e periodontal para manejo de defeito de junção cemento-esmalte em
área com comprometimento estético
A junção cemento-esmalte (JCE) é uma importante área, de grande interesse clínico, onde há o contato próximo entre esmalte, dentina e cemento.
Defeitos caracterizados por perda de estrutura nesta área podem facilitar o acúmulo de biofilme e alterar a arquitetura da margem gengival na região
levando à problemas periodontais e estéticos, tornando seu manejo clínico de extrema importância. O objetivo do caso clínico descrito é apresentar a
abordagem terapêutica restauradora e periodontal de uma paciente jovem que apresentava queixas estéticas relacionadas a alteração de contorno
gengival causada por defeito da JCE nos elementos 11 e 21, além de apresentar recessão gengival Classe II de Miller nos elementos 31 e 41. Na
região superior, foi realizada uma gengivoplastia para adequação da margem gengival associada a restauração em resina fotopolimerizável para
resolução do defeito estrutural da JCE. Já para a região inferior, foi realizada a cirurgia de enxerto gengival livre para resolução da recessão gengival
e proporcionar ganho de tecido conjuntivo, evitando futuras recessões na área.
O acompanhamento clínico demonstra que houve sucesso no manejo multidisciplinar com resolução estética e biológica do caso, apesar das
dificuldades de controle mecânico de biofilme apresentado pela paciente nos retornos clínicos.

Campos KPL*, Tardem C, Almeida EN, Ferraz L, Liberato WF, Schneider LFJ, Cavalcante LMA, Lobo M
Universidade Federal Fluminense
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PCC05
Reabilitação oral pela técnica da injetada mista
Objetivo: Reabilitação oral estética e funcional por meio da técnica de resinas injetadas. Relato de caso: Paciente compareceu ao consultório
particular e após anamnese, optou-se pela técnica injetável mista e coroa total no 11 de resina Shofu Beautifil LS/A2. Foi realizada a medição da
proporção áurea, profilaxia, troca do núcleo e provisório do 11. Seguido de molgadem e enceramento, mock up e confecção de index com silicone
transparente (Elite Glass Dentsply). Na face vestibular foi realizado bisel com ponta diamantada (Komet), ataque com ácido fosfórico 35% (Ultradent)
em região de esmalte e aplicação de primer FLbond II e Bond (Shofu). Nos elementos onde se necessitava de maior quantidade de resina, foi
inserido a nanohibrida internamente e externamente, a fluida 00, nos demais foi utilizado uma camada da LS externamente e internamente beautiful
flow 03. Para reabilitação do 11 realizou-se coroa total com LS internamente no molde, e fotopolimerizado por 30s incialmente por fora do silicone
(Bluephase-N). Em seguida foi confeccionado a gengiva marginal sobre a resina LS com a beautiful II rosa. O acabamento e polimento foi feito, com
brocas laminadas, borrrachas de cerapol (DHPro), discos diamantados (Kit Super Snap Shofu), escova de pelo e feltro (DHPro) com pasta de
polimento Diamond Gloss (TDV). Vantagens e limitações: Apesar das restaurações cerâmicas possuirem maior longevidade e estabilidade, a
reabilitação pela técnica citada apresenta bons resultados e menor custo.
Conclusões: Foi possível proporcionar reabilitação oral e harmonização do sorriso.

Liberato WF*, Campos KPL, Almeida EN, Pereira CT, Santana LGF, Cavalcante LMA, Henriques FQ
Universidade Federal Fluminense

PCC06

Uso da técnica da resina injetável flow para reabilitar dentes na questão estética, anatômica com
uma abordagem minimamente invasiva
O objetivo desse trabalho é relatar um caso de reabilitação anatômica e estética com o uso da técnica de resina injetável flow. Paciente feminino
compareceu a clínica queixando-se da aparência do sorriso. Após o exame clínico fora constatado agenesia do 12, 22, retenção prolongada do 53, 63
e desgastes dos 11, 21, 31 e 41. A mesma não havia condição financeira de ortodontia e implantes, dessa forma optou-se pelo da técnica de resina
injetável, do 14 ao 24, 31 e 41. Apesar desta técnica ter um resultado monocromático da restauração, ela tem a vantagem de restaurar dentes com
mínimo desgaste, em um menor tempo clínico e com previsibilidade estética e forma . Aprovado o plano de tratamento, executou-se a técnica de
clareamento dentário combinado. Em seguida realizou-se o planejamento digital utilizando e a proporção áurea vertical. Após a obtenção do modelo
de estudo realizou-se o enceramento que serviu de guia para o mock up com resina bisacrílica para o ensaio restaurador. A seguir, realizou-se uma
barreira de silicone transparente com perfuração para infiltração da resina Flow nos dentes selecioandos. Os dentes foram desgastados de forma
minimamente invasiva 14 ao 24, 31, 41 e preparados para injeção, um elemento por vez e fotopolimerizados. O polimento, acabamento e brilho final
foram feitos com discos e pasta diamantada e feltro.
Dessa forma, pode-se concluir que apesar das limitações do caso o uso da técnica injetada apresentou-se como uma opção mais acessível e
favorável aos pacientes tendo excelentes resultados na estética e forma final da restauração.

Henriques FQ*, Almeida EN, Campos KPL, Liberato WF, Santana LGF, Napoleão A, Schneider LF, Cavalcante
LMA
Universidade Federal Fluminense

PCC07
Fragmento cerâmico para restaurar dente com hipoplasia de esmalte: relato de 4 anos de
longevidade clínica
Objetivos: Este relato de caso descreve o acompanhamento clínico por 4 anos de uma lesão hipoplásica em incisivo central superior associando-se
clareamento caseiro, microabrasão do esmalte e restauração com fragmento cerâmico. Relato do caso: Moldeiras de silicone individualizadas foram
confeccionadas para a realização do clareamento caseiro com gel de peróxido de carbamida a 20%, utilizado diariamente por 4h durante 15 dias. A
microabrasão do esmalte foi realizada com material a base de ácido clorídrico 6%, em 5 ciclos de 10s de espatulação manual alternada com taça de
borracha, sob baixa rotação. Após os tratamentos clareadores, um preparo minimamente invasivo sobre a região hipoplásica foi realizado para a
restauração parcial da face vestibular com um fragmento confeccionado em cerâmica vítrea reforçada por dissilicato de lítio. Vantagens: O resultado
clínico imediato mostrou que o clareamento caseiro somado à microabrasão contribuiu para uniformizar a cor da superfície do esmalte hipoplásico e
reduzir o tamanho da opacidade gerada pela hipoplasia. Isto permitiu restaurar a estética e, consequentemente, a autoestima do paciente,
empregando-se uma técnica pouco invasiva, com preparos em esmalte para adesão do fragmento cerâmico. Limitações: Preparo dentário sem
qualquer retenção mecânica auxiliar, inviabiliza o emprego de sistemas cerâmicos altamente cristalinos.
Conclusões: Após 4 anos, o resultado funcional e estético deste tratamento manteve-se satisfatório e sem alterações clínicas estruturais e ópticas
associadas ao fragmento aderido.

Paschoalino VESM*, Paschoalino BJ, César MW, Esperança LB, Sudré JPS, Veiga GAC, Oliveira TV, Laxe LAC
Universidade Federal de Juiz de Fora
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PCC08
Avaliação do clareamento interno após acompanhamento de dezoito meses
Objetivo: Relatar um caso clínico de clareamento dental interno em dente sem vitalidade pulpar, além de apresentar a estabilidade da cor do
elemento dentário após o acompanhamento de 18 meses. Relato de caso: Paciente C.D, gênero feminino, procurou atendimento na clínica de
Odontologia-ESFA, tendo como principal queixa o escurecimento do elemento 23. Durante anamnese a paciente relatou "ter notado alteração de cor
do elemento dental que piorou, nos últimos 5 anos, alcançando uma cor marrom acastanhada e que tinha uma mancha marrom escura na ponta do
dente". Durante avaliação clínica e radiográfica constatou-se que o elemento dentário se apresentava com o tratamento endodôntico satisfatório e
sem histórico de trauma, desta forma optou-se pela realização do clareamento interno com perborato de sódio. No controle posterior de sete meses
e dezoito meses, constatou que a cor se apresentava estável, com os tecidos periodontais íntegros, sem nenhum sinal e sintomatologia. Vantagens e
Limitações: Este tratamento se constitui em uma técnica simples, de baixo custo e extremamente conservadora, apresentando resultados rápidos e
satisfatórios. Uma das principais limitações do clareamento endógeno é o risco de recidiva de cor.
Conclusão: É de suma importância que o profissional avalie as indicações do caso e utilize um protocolo clínico, fundamentado no conhecimento
científico, com o proposito de ter um maior controle sobre os riscos e maior probabilidade dos resultados.

Souza D, Verneck VFN*, Calenzani ALZ, Colodetti
HESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PCC09
Técnica de clareamento dental combinado associado ao clareamento unitário de dentes
homólogos
Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de associação de técnica de clareamento combinada com o de consultório aplicada em elementos
unitários homólogos. Paciente do sexo feminino, compareceu à clínica da UFF relatando dentes amarelados. Após exame clínico, profilaxia e
polimento das coras clinicas, foi indicada técnica de clareamento dental combinado. Para acompanhamento do caso, realizou-se um protocolo
fotográfico e o registro da cor inicial dos elementos com uma escala de cor. Logo, foi feito a moldagem das arcadas, profilaxia, seguida da aplicação
da barreira gengival cobrindo o tecido gengival circundante. Em sequência foram realizadas 2 aplicações de peróxido de hidrogênio 35% (Total Blanc
Office, DFL) sobre a superfície dentária, durante 20 minutos cada. Removeu-se com cânula aspiradora e gaze, seguido da lavagem das superfícies
com água em abundância, e por último, a remoção da barreira gengival. A paciente foi orientada a fazer uso do gel de peróxido de hidrogênio 7,5%
(Total Blanc Home, DFL) por 30 min diariamente por 2 semanas. Posteriormente, realizou-se o clareamento de consultório nos caninos homólogos,
cumprindo o mesmo protocolo, devido ao escurecimento pertinente em tais elementos. As fotos finais foram realizadas 1 semana após o término do
tratamento e o resultado atingiu as expectativas da paciente.

Conclui-se que apesar do clareamento não ter atingindo a coloração almejada inicialmente, a utilização da técnica nos caninos permitiu esse alcance,
de forma segura, eficaz e conservadora, sem necessidade de um tratamento restaurador.

Almeida EN*, Liberato WF, Santana LGF, Pereira CT, Campos KPL, Henriques FQ, Schneider LF, Cavalcante
LMA
Universidade Federal Fluminense

PCC10
Clareamento Dental em Paciente Adulto: Relato de Caso
Este trabalho objetiva relatar um caso clínico de tratamento clareador dental supervisionado (caseiro) com peróxido de carbamida a 16% (PC 16%)
para reestabelecimento da harmonia estética do sorriso em indivíduo adulto. Paciente, gênero feminino, 36 anos, buscou atendimento clínico no
Curso de Odontologia da UFPE, expressando desejo em clarear os dentes, por insatisfação com a cor dos seus dentes (escurecimento natural). Após
exame clínico detalhado, optou-se por realizar o clareamento supervisionado (caseiro) com PC 16%. Realizou-se: moldagem das arcadas dentárias;
confecção de moldeiras personalizadas; orientação da paciente quanto à dieta, higiene bucal e forma de utilização do agente clareador. Após duas
semanas de tratamento os elementos dentais apresentaram um resultado estético satisfatório.
O protocolo de tratamento adotado foi considerado simples; de fácil execução pelo paciente; com baixa sensibilidade trans-operatória e supriu as
expectativas geradas pela paciente quanto a atenuação de cor dos dentes.

Souza JM*, Aguiar JPAS, Gomes RL, Neves WJB, Silva CHV
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
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PCC11
Clareamento dentário após resolução estética de lesões de mancha branca após remoção de
braquete ortodôntico usando intervenções mínimas
O objetivo deste estudo foi ilustrar o efeito de dois protocolos de intervenção mínima para resolução estética de lesões de manchas brancas após 12
meses de acompanhamento e avaliar a eficácia do clareamento dental em ambos os protocolos 12 meses após os tratamentos. Esta série clínica de
quatro casos apresenta o percentual de redução da área de lesão de mancha branca comparando a técnica de microabrasão e infiltração de resina e
o efeito do clareamento dental 12 meses após a realização dos procedimentos. Os resultados mostram que ambos os protocolos reduziram e
suavizaram as áreas das manchas, melhorando a aparência do dente. Os valores médios da porcentagem de para cada abordagem, considerando a
linha de base e após o tratamento, foram 23,97 e 11,82 após 7 dias para microabrasão, e 35,9 e 6,1 após 7 dias para infiltração. O protocolo de
microabrasão apresentou melhora no período avaliado, reduzindo a área de lesão de mancha branca. Alteração de cor foi observada em ambos os
protocolos.
Pode-se concluir que ambos os tratamentos foram eficazes na resolução estética da mancha branca no período avaliado. O clareamento dentário
pode ser indicado após a realização dos procedimentos.

Pereira TC*, Rocha RS, Faria V, Caneppele TMF, Bresciani E
ICT Unesp São José dos Campos

PCC12
Mínima intervenção para resolução estética de manchamento dental por tetraciclina - Relato de
Caso
Objetivo: relatar tratamentos minimamente invasivos para resolução estética de dentes severamente manchados por tetraciclina. Relato de caso:
Paciente sexo feminino, 43 anos, compareceu à clínica de Dentística do Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos - ICT-Unesp,
queixando-se da estética de seus dentes. Durante anamnese e exame clínico, diagnosticou-se manchamento dental por tetraciclina e desgaste de
borda incisal dos dentes ântero-superiores. Para resolução do caso, a paciente foi submetida a clareamento caseiro com peróxido de carbamida a
10% por 6 meses. Após esse período, foram realizadas duas sessões de clareamento de consultório nas bandas resistentes, com peróxido de
hidrogênio a 35%. Posteriormente, foi realizada reanatomização da borda incisal e recobrimento da região cervical com resina composta, sendo
ambos os procedimentos realizados sem desgaste dental. Após um ano de acompanhamento clínico, o resultado do protocolo se mostra estável e a
paciente satisfeita com o tratamento. Vantagens: Melhora estética de forma não invasiva, baixo custo quando comparado a outros procedimentos
estéticos. Limitações: Não resolução total dos problemas.
Conclusões: Conclui-se que procedimentos minimamente invasivos podem ser requeridos para resolução de casos de manchas por tetraciclina.

Moreira JC*, Rocha RS, Faria V, Ruano V, Caneppele TMF, Bresciani E
Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (ICT-Unesp), São
José dos Campos, SP.

PCC13
Isolamento absoluto com técnica modificada para viabilizar restauração direta em resina
composta: Relato de Caso
O objetivo do presente relato foi descrever o tratamento e acompanhamento de 12 meses de uma abordagem restauradora com resina composta
direta de um elemento dentário com grande perda estrutural e dificuldade de acesso, a partir de uma aplicação diferenciada da técnica de isolamento
absoluto. Paciente com 67 anos de idade, desdentado pracial superior e inferior, sexo feminino, com queixa de dor de sensibilidade referente ao
dente 48, ao qual se encontrava com ampla cavidade aberta na região vestibular e com restauração de resina composta classe II MO. Foi proposta
realização de restauração direta em resina composta na cavidade aberta, e troca da restauração classe II. Para garantir controle de umidade do
campo operatório, foi realizado isolamento absoluto do dente, utilizando o grampo B6 como grampo mestre de ancoragem primária, e um grampo B4
como acessório para correto posicionamento e invaginação do lençol de borracha, realizando modificações anatômicas em suas lâminas de
ancoragem em ambos os grampos para que pudessem ter um adequado assentamento e instalação. Dentre as vantagens do método destacam-se o
total controle de umidade na região para realização de restaurações complexas, bem como um afastamento tecidual facilitando o manuseio na
região. Apesar de possuir vantagens consideráveis, apresenta como maior limitação a necessidade a técnica complexa de isolamento, além da
utilização de grampos específicos e de difícil acesso.
O tratamento proposto se mostrou eficaz após 12 meses de acompanhamento, com sucesso clínico funcional, estético e periodontal.

Moreira-Júnior C*, Higashibara CTR, Carvalho VG, Mendonça RP, Silva-Júnior JP, Silva MR, Gonçalves SEP
Instituto de Ciência e Tecnologia UNESP
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PCC14
Cariologia contemporânea e as suas abordagens promissoras para tratamento das lesões
cariosas em diferentes estágios
Objetivo: A cariologia contemporânea possibilita a abordagem de lesões de cárie no conceito da Odontologia de Mínima Intervenção. O sucesso
depende de diagnóstico correto e precoce, considerando-se também a vitalidade pulpar e as condições de vedamento marginal. O objetivo desse
trabalho é relatar dois casos clínicos de tratamentos conservadores de lesões cariosas em diferentes estágios de progressão. Relato de caso: Caso 1
- Paciente com lesões cariosas ativas em esmalte (36, 37, 46 e 47) sem alterações radiográficas ou envolvimento de dentina. Optou-se pelo
selamento com selante resinoso autocondicionante bioativo (BeautiSealant/Shofu). Caso 2 - Manejo de lesão cariosa profunda em paciente jovem
com queixa de dor (36). Após exames clínico e radiográfico, constatou-se restauração oclusal insatisfatória e lesão subjacente até o terço médio da
dentina. Foi realizada a remoção seletiva do tecido cariado. Após limpeza e forramento, a cavidade foi restaurada com sistema adesivo
autocondicionante (FL Bond II/Shofu) e resinas compostas bioativas (Beautifil Flow Plus F03 A2O+Beautifil LS A2). Vantagens e Limitações: A
abordagem conservadora aliada ao uso de materiais que promovam benefícios adicionais ao remanescente dentário permite uma maior preservação
do elemento, desacelerando a espiral da morte e mantendo-o funcional e saudável.
Conclusão: A máxima preservação das estruturas dentárias, atrelada ao acompanhamento e conscientização do paciente, tornam-se opções
promissoras para o sucesso e longevidade dos tratamentos das lesões cariosas. (Apoio: CAPES N° 001)

Costa MP*, Jacomine JC, Santin DC, Rios D, Magalhães AC, Wang L
Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo

PCC15
Associação de técnicas para o tratamento estético de lesões de mancha branca causadas por
defeitos de desenvolvimento do esmalte
O objetivo deste caso clínico foi apresentar uma associação de técnicas para o tratamento estético de manchas brancas causadas por defeitos de
desenvolvimento do esmalte (DDE) em uma paciente jovem. Paciente do sexo feminino, 21 anos, procurou atendimento com queixa de "insatisfação
com as manchas brancas e o tratamento restaurador nos dentes anteriores". No exame clínico foram observadas lesões de fluorose leve localizadas
em todos os dentes superiores e inferiores e mancha branca hipoplásica nos terços médio/incisal do incisivo central superior esquerdo e incisivos
centrais inferiores. O plano de tratamento consistiu na associação de técnicas, onde inicialmente, foi realizado o clareamento dental caseiro utilizando
o gel de peróxido de hidrogênio a 20% (Opalescence, Ultradent), seguido da aplicação do infiltrante resinoso (ICON, DMG) para mascaramento das
manchas fluoróticas e restauração direta com resina composta (Filtek Z350, 3MESPE®) em substituição às previamente existentes, na região das
manchas hipoplásicas. A vantagem da associação de técnicas foi permitir o mascaramento das manchas fluoróticas com preservação de estrutura
sadia através de tratamentos de mínima intervenção. No entanto, houve uma limitação no mascaramento total das manchas hipoplásicas mais
profundas apenas com a resina composta. Conclui-se que, ao final dos tratamentos, houve uma melhora da aparência estética das lesões,
demonstrando que associação das técnicas foi benéfica para a preservação de estrutura dental sadia.
Conclui-se que, ao final dos tratamentos, houve uma melhora da aparência estética das lesões, demonstrando que associação das técnicas foi
benéfica para a preservação de estrutura dental sadia.

Monção JBCN*, Amaral SF
Universidade Cruzeiro do Sul

PCC16
Fechamento de diastemas utilizando facetas em Resina Termo-Compactada (RTC): Relato de
Caso
O sucesso com restaurações diretas em resina composta anteriores é um desafio na clínica. Este trabalho objetiva relatar um caso clínico utilizando a
Resina Termo-Compactada (RTC) para o fechamento de diastemas e reanatomização estética anterior. Paciente do sexo feminino, 22 anos,
insatisfeita com o aspecto infantil do seu sorriso, procurou a clínica de pós-graduação em Prótese Dentária da UFRJ apresentando diastemas no
sextante ântero-superior. Foram realizados clareamento caseiro com peróxido de carbamida a 10%(Opalescence, Ultradent), fotografias, moldagem e
enceramento aditivo do caso. Após o mockup, o planejamento foi validado obtendo a aprovação da paciente. Quinze dias após o término do
clareamento, os elementos receberam tratamento adesivo na superfície do esmalte, então o conjunto matriz transparente-resina composta (E BLL
EmpressDirect, IvoclarVivadent) foi aquecido em banho maria a 60°C e posicionado, seguido de fotoativação. Após a remoção da matriz
transparente, as restaurações foram acabadas e polidas obtendo a anatomia encerada. Deste modo, restaurações diretas foram obtidas em menor
tempo clínico, com material definitivo aquecido, aprimorando suas propriedades mecânicas e longevidade. Apesar da democratização dos
resultados, a técnica demanda dispositivo para aquecer a água, termômetro e deve ser feita com isolamento modificado ou relativo.
Por fim, as restaurações estéticas utilizando facetas em RTC conferiram previsibilidade às restaurações diretas anteriores, democratizando o sucesso
com resinas anteriores.

Almeida DRL*, Menezes BS, Sekito-Junior T, Resende TH
Universidade Federal do Rio de Janeiro
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PCC17
Restabelecendo contatos interoclusais por meio de table tops em resina composta-relato de caso
O objetivo deste relato de caso foi descrever um tratamento conservador por meio de facetas oclusais em resina composta. Neste caso, o paciente
não possuía contatos posteriores e guia canino, apresentava contato excessivo nos elementos anteriores e por isso a necessidade de intervir. Optouse por um tratamento reabilitador com resina composta nanoparticulada utilizando as técnicas direta e semi-direta. O tratamento proposto
proporcionou como vantagem o equilíbrio do sistema estomatognático, devolvendo ao paciente contatos interoclusais e por consequência a função
mastigatória, mostrando ser uma boa alternativa de tratamento concordando com a literatura existente no que diz respeito ao excelente potencial
restaurador das resinas compostas pelas técnicas direta e semidireta. O caso foi acompanhado somente por 11 meses, o que sugere uma limitação
deste estudo, um acompanhamento a longo prazo seria o ideal para comprovar a eficácia do tratamento.
Conclui-se ao final do tratamento um resultado satisfatório e o paciente passou a ter contatos posteriores em máxima intercuspidação habitual.

Barros APO*, Barros TAF, Barros-Junior ES, Cávoli EP, Netto LRBG, Silva MCCR, Nogueira JLA, Silva CM
Universidade Federal do Pará

PCC18

Reabilitação estética com cerâmicas Feldspáticas
Este trabalho tem como objetivo relatar caso clínico e, demonstrar a importância do planejamento adequado, para o sucesso clínico da reabilitação. A
paciente, C.L.S., 30 anos, procurou atendimento odontológico, queixando-se da estética e mal posicionamento dos dentes antero superiores. Após
anamnese, foi sugerido coroa total de cerâmica pura, no dente 11 e laminados cerâmicos nos dentes 12, 21, 22 e 23. Após o restabelecimento da
saúde periodontal, iniciou-se o tratamento estético, utilizando a proporção áurea vertical (PAV), com compasso áureo, e foi verificado que o incisivo
central superior estava em harmonia com a face, não havendo necessidade de alteração de altura da borda incisal. Após a obtenção da moldagem e
confecção do modelo de estudo, realizou-se o enceramento, a seguir, confeccionamos uma muralha de silicone para realizar o mock-up. Após a
aprovação do paciente realizou os preparos dentários e a moldagem com silicone de adição (Virtual, Ivoclar) em uma única sessão. Na sessão
seguinte cimentou-se e ajustou-se os laminados em boca. O enceramento diagnóstico, quando bem realizado dentro dos padrões estéticos e
funcionais, auxilia no diagnóstico e no direcionamento do plano de tratamento. Uma das limitações é que o dentista tem que ter uma boa
comunicação com o técnico do laboratório, para que possam ser passadas todas as informações necessárias ao caso clínico.
Conclui-se que, o enceramento diagnóstico associado a um bom planejamento, seguido do mock-up, possibilita uma maior previsibilidade do
tratamento, tanto para o paciente, quanto para o dentista

Santana LGF*, Perreira CT, Almeida EN, Campos KPL, Liberato WF, Cavalcante LMA, Schneider LFJ,
Henriques FQ
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PCC19
Reabilitação estética anterior com laminados cerâmicos por sistema CAD/CAM: relato de caso
O objetivo do presente trabalho é relatar uma abordagem reabilitadora por meio de laminados cerâmicos com o auxílio do sistema CAD/CAM.
Paciente 27 anos, sexo feminino, com relato de insatisfação estética do sorriso. Dentre as formas de tratamento propostas que se enquadravam para
a resolução do caso, a paciente optou pela confecção de laminados cerâmicos do dente 13 ao 23. Inicialmente foi realizado o escaneamento e
enceramento digital por meio do sistema CAD/CAM seguido de mock-up. Após a aprovação da paciente quanto ao formato e tamanho dos dentes
foram realizados mínimos preparos nas superfícies das coroas com preservação dos pontos de contato. Na sessão seguinte os laminados de
dissilicato de lítio foram provados em boca. Posteriormente preparou-se as peças com: ácido fluorídrico 10%, lavagem com jato de agua, aplicação
de silano e sistema adesivo convencional. Já nos dentes utilizou-se: ácido fosfórico 37%, lavagem, aplicação de sistema adesivo e cimento resinoso.
Após 7 dias a paciente retornou para avaliação do aspecto clínico e polimento final. Foram verificadas as guias de desoclusão anterior e lateral
confirmando o resultado funcional esperado. Dentre as vantagens do método destacam-se: um adequado padrão estético, maior resistência e
durabilidade comparada a facetas em resina composta, além de facilidade na execução da técnica. Apesar de possuir vantagens consideráveis,
apresenta como maior limitação a necessidade do aparelho CAD/CAM.
A abordagem mostrou-se satisfatória, atendendo às expectativas previstas. A paciente segue em acompanhamento.

Silva-Júnior JP*, Lima DS, Cavalcante BMS, Galvão LF, Mendonça RP, Moreira-Júnior C, Carvalho VG,
Gonçalves SEP
Universidade Estadual Paulista
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PE01
Estratégia de ensino-aprendizagem para o estudo do Clareamento dental na pandemia: Relato de
experiência
Devido a pandemia da covid-19, as atividades acadêmicas presenciais do curso de Odontologia da UFRN foram suspensas, dentre elas, o projeto de
extensão de Clareamento dental com atendimento de pacientes. Objetivos: Com o intuito de reduzir os danos causados pela paralisação e contribuir
com a formação crítica dos alunos de graduação, foi proposta a criação de um Curso de extensão (Atualização em Clareamento dental) com o
objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o assunto e contribuir para capacitação profissional. Método: Os alunos foram divididos em 07 grupos,
de acordo com os temas mais discutidos dentro do clareamento dental: influência de alimentos pigmentados, clareamento dental interno, uso de antiinflamatórios na sensibilidade dentária, uso de antioxidantes na resistência adesiva pós clareamento, dentre outros. Cada grupo recebeu um artigo
científico, indexado em bases de dados, sobre um dos temas, os quais foram estudados e apresentados, através da plataforma Google Meet. Em
cada dia de apresentação, um outro grupo foi sorteado para mediar a discussão, gerando um debate sobre o artigo e o assunto
abordado. Resultados: Houve uma grande participação dos discentes, com enriquecedoras discussões baseadas em evidência científica, além do
desenvolvimento de habilidades na análise crítica e na apresentação dos artigos.
Conclusão: O curso foi essencial para manter os alunos estimulados em estudar, mesmo diante de um cenário atípico, possibilitando um maior
conhecimento e reflexão dos assuntos mais relevantes relacionados ao clareamento dental.

Cavalcante CS*, Costa SDS, Nobrega LMM, Amorim DMG, Caldas MRGR, Araújo DFG, Medeiros MCS,
Ferreira IA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PE02
Ações do departamento de odontologia restauradorapara capacitação de seu corpo docente para
ensino remoto emergencial
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do Departamento de Odontologia Restauradora (ODR) da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em capacitar seu corpo docente e expandir o emprego da Plataforma Moodle, durante o período de
distanciamento social causado pela pandemia de COVID-19. Oficinas virtuais foram planejadas individualmente, possibilitando aos professores
treinar as funcionalidades da plataforma Moodle e criar Ambientes Virtuais de Aprendizagem para cada disciplina. As disciplinas foram montadas
com um layout padrão, inserindo informações tais como: funcionamento e organização, conteúdos, plano de ensino, cronograma, artigos, vídeos
educacionais, além de um fórum de discussão. Quando o ensino remoto emergencial (ERE) foi adotado pela UFMG, as disciplinas do ODR, dentre
elas a Dentística, estavam com seus ambientes virtuais estruturados e o corpo docente estava apto a empregar as ferramentas do Moodle, de forma
a garantir a qualidade do ensino possibilitando ao aluno o acesso a todas as informações do conteúdo a ser ministrado. O Moodle se tornou uma
ferramenta de fácil acesso e essencial, sendo empregada como um canal para a comunicação entre professores e alunos, visto que toda a
comunicação se tornou virtual.
Nesse sentido, a ações propostas pelo ODR colaboraram para a eficácia e agilidade na implementação do ERE através de uma metodologia simples
e rápida, conseguindo abranger e orientar seus docentes, de forma a torná-los melhor preparados para enfrentar o desafio de se adequar ao ensino
não presencial.

Vieira MJ*, Peixoto RTRC, Ferreira LAQ, Oliveira RR, Silva MES, Alvim HH, Araujo PV
Universidade Federal de Minas Gerais

PE03
Odontologia estética e as redes sociais no mundo contemporâneo
O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura relacionando a Odontologia Estética com as ferramentas de mídias e redes sociais,
ressaltando os malefícios que estas podem trazer aos pacientes quando usadas de forma indevida. Foram selecionados oito artigos entre os anos de
2007 a 2020, utilizando os descritores "aestheticdentistry" e "social media". Pode-se concluir que a Odontologia Estética é de suma importância para
a reabilitação do paciente, porém o meio virtual pode vir a distorcer o papel da Odontologia como promoção de saúde ao expor casos meramente
estéticos e desnecessários, sobrepondo a própria opinião do profissional e ignorando os efeitos a longo prazo.
Pode-se concluir que a Odontologia Estética é de suma importância para a reabilitação do paciente, porém o meio virtual pode vir a distorcer o papel
da Odontologia como promoção de saúde ao expor casos meramente estéticos e desnecessários, sobrepondo a própria opinião do profissional e
ignorando os efeitos a longo prazo.

Rosário ACA*, Ribeiro MS, Souza CS, Gallito MA
Universidade Federal Fluminense
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PE04
Avaliação da fidelidade de cor entre cimentos try-in e cimentos resinosos: uma revisão de
literatura
O objetivo deste trabalho foi avaliar se a fidelidade de cor entre cimentos try-in e seus respectivos cimentos resinosos altera o resultado restaurador
final de facetas / lentes de contato dental, levando em consideração espessura do laminado cerâmico, e observando se a tonalidade das pastas try-in
concorda com a dos respectivos cimentos resinosos. A revisão de literatura foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Wiley Library,
utilizando descritores "try-in pastes", "resin luting cement", "laminate veneers" e "color perception tests". De acordo com esta revisão de literatura,
pode-se concluir que não houve concordância de cores entre pastas de teste e cimentos resinosos, na maioria dos artigos pesquisados. A espessura
de cerâmica e diferenças de tonalidade entre cimentos try-in e resinosos influenciaram o resultado estético final.
De acordo com esta revisão de literatura, pode-se concluir que não houve concordância de cores entre pastas de teste e cimentos resinosos, na
maioria dos artigos pesquisados. A espessura de cerâmica e diferenças de tonalidade entre cimentos try-in e resinosos influenciaram o resultado
estético final.

Ribeiro MS*, Rosário ACA, Souza CS, Gallito MA
Universidade Federal Fluminense

PE05
Protocolos clínicos para restaurações diretas estéticas na Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Na Odontologia a realização de restaurações diretas estéticas tornou-se uma opção terapêutica cada vez mais frequente na rotina clínica,
impulsionada pelas exigências de melhora na autoestima e qualidade de vida dos pacientes. Com o desenvolvimento da Odontologia adesiva e o
advento dos materiais estéticos cada vez mais eficazes se faz necessário a consolidação do conhecimento e domínio da técnica para realização de
procedimentos duradouros. A fim de melhorar o diagnóstico, prognóstico, plano de tratamento dos pacientes atendidos na FO-UFRJ e otimizar o
tempo clínico disponível para realização de procedimentos este trabalho elaborou Protocolos clínicos para restaurações diretas estéticas, baseado
em evidências científicas. Para análise estatística, todos os participantes elegíveis para a pesquisa foram entrevistados (N=15) o que denotada uma
característica censitária à investigação e a descrição dos resultados foi efetuada com atenção a destacar diferenças substantivas que são
privilegiadas ante análises inferenciais (que produzem um p-valor).
Os resultados indicaram que 86,7% dos participantes julga ser fundamental a elaboração de protocolos clínicos na FO-UFRJ e espera-se com isso
melhorar a prática clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nortear a execução do plano de tratamento do
paciente.

Nardacci TE*, Dias KRHC, Dias KRHC
Universidade Federal do Rio de Janeiro

PE06

Paciente pós-tratamento com quimioterapia e radioterapia na região de cabeça e pescoço: uma
realidade no manejo clínico odontológico
Atualmente, o paciente oncológico (PO) submetido à quimioterapia e radioterapia na região de cabeça e pescoço (QRRCP) representa um grupo
cada vez mais prevalente e com maior longevidade de vida. Porém, a falta de atualização profissional é uma limitação para proporcionar uma
abordagem holística. Objetivos: Este estudo se propôs a mapear o conhecimento de graduandos de Odontologia sobre as principais características
do PO submetido à QRRCP e seu manejo. Métodos: Um questionário eletrônico (N= 57) foi agrupado em 5 áreas: A- conteúdo na graduação; B- o
efeito local/ sistêmico da QRRCP; C- características dentárias pós-tratamento; D- acompanhamento odontológico; E- tratamento dentário. Resultados:
A- o tema não é ministrado em 52,63% dos cursos e 26,32% têm conhecimento nota 6; B- >60% dizem conhecer os efeitos, mas apenas 12,28%
sabem apontar os principais; C- 54,39% não diferenciam lesão de cárie de radiação e possuem conhecimento intermediário sobre as particularidades
dos substratos; D- >80% sabem a importância do acompanhamento odontológico precoce e seu objetivo; E- >64% são capazes de indicar dentifrício,
escova e bochecho, mas só 36,84% conduziriam o melhor tratamento restaurador.
Aliando maior suscetibilidade a condições que estimulam a disbiose da doença cárie às alterações provocadas pela QRRCP, Cariologia e Dentística
exercem papel relevante para a formação de profissionais capacitados a garantir qualidade e longevidade ao tratamento com conduta
multi/interdisciplinar, o que deve ser incluído no currículo de forma mais enfática e direcionada. (Apoio: CAPES N° 001)

Jacomine JC*, Giacomini MC, Santos PSS, Honório HM, Wang L
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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PE07
O uso de abordagem reflexiva para despertar o protagonismos dos acadêmicos em aulas práticas
laboratoriais
Os acadêmicos atualmente apresentam grande dificuldade em compreenderem o protagonismo de sua formação, assim a utilização da metodologia
ação, reflexão e ação pode auxiliar para despertar a autonomia dos estudantes no seu processo de ensino e aprendizagem. Desta forma este
trabalho objetiva relatar a experiência do uso de uma abordagem reflexiva durante uma aula prática laboratorial de isolamento absoluto. Para o
desenvolvimento da metodologia, foi ministrado previamente a aula teórica. Na aula prática o primeiro momento foi da ação, nesta etapa os alunos
deveriam realizar o isolamento absoluto do manequim em simulador odontológico, sem os comandos e auxílio dos professores, nesta fase os
docentes apenas observavam e fotografavam erros de execução. Para o momento da reflexão foi realizado uma apresentação das fotos contendo os
principais erros de execução, estas foram projetadas e uma discussão reflexiva ocorreu entre acadêmicos e professores sobre os erros cometidos,
como eles poderiam ser evitados e como a técnica poderia ser melhor executada. Após este momento a técnica do isolamento foi realizada
novamente, porém com auxílio dos professores. A prática reflexiva proporcionou aos acadêmicos o despertar o quanto eles são sujeitos autônomos,
proporcionando o conhecimento de si próprios, como sujeitos reflexivos e protagonistas em seus contextos.

O processo de reflexão constituiu como uma boa estratégia para garantir e incentivar trocas entre os acadêmicos,
proporcionando um maior significado para o conhecimento do estudante.
Zeczkowski M*, Pereira YCL, Silva JB, Stefanelli KGS
ITPAC-Palmas
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PPCL01
Efeito do polimento superficial seco ou úmido sobre a superfície da resina composta
nanoparticulada antes e após envelhecimento artificial
Investigar o brilho superficial, aspereza e o desgaste de uma resina composta nanoparticulada, sob protocolos de polimento não lubrificado ou
lubrificado, antes e após escovação simulada. Cem corpos de prova de resina composta foram confeccionados e divididos em grupo controle e três
sistemas de polimento, pontas diamantadas Dimanto (DIM), discos de lixa Sof-Lex Pop-On (SOF), escova de carbeto de silício Astrobrush (ASTRO).
Os sistemas de polimento foram utilizados sem lubrificação, ou em associação com água ou vaselina. Após cada período de estudo (inicial,
polimento, escovação simulada e repolimento), foram avaliados, o brilho da superfície (Novo-Curve - Rhopoint TM, Inglaterra), rugosidade e desgaste
(MaxSurf XT 20, MahrGoettingen, Alemanha). Os dados foram analisados por ANOVA de medidas repetidas (P <0,05). O DIM não foi influenciado
pelo uso ou não de lubrificantes. SOF teve melhor desempenho sem lubrificantes, enquanto ASTRO apresentou maior brilho e menor rugosidade
quando lubrificado. Em relação ao desgaste, o DIM teve melhor desempenho associado à vaselina, o SOF associado à água resultou em menor
desgaste, o ASTRO obteve o pior resultado quando lubrificado com vaselina.
O brilho, a rugosidade e o desgaste da superfície da resina composta testada, dependem do polidor e da combinação com lubrificantes. Embora
diferenças tenham sido detectadas, clinicamente todas as opções podem ser indicadas, uma vez que nenhuma excedeu o limite de aceitabilidade
para acúmulo de biofilme e nem o limite de aceitabilidade para diferenças de brilho de superfície. (Apoio: CAPES | CAPES)

Faria V*, Moreira JC, Rocha RS, Caneppele TMF, Bresciani E
Instituto de Ciência e Tecnologia ICT-UNESP São José dos Campos

PPCL02
Avaliação das propriedades de um sistema adesivo modificado por antibacteriano
O objetivo desse estudo foi avaliar as propriedades de um sistema adesivo modificado com a incorporação de partículas de nisina (Handary,
Belgium), em duas diferentes concentrações (0,5 e 1%). Foram avaliados a resistência de união da interface adesiva, o grau de conversão e a
atividade antibacteriana. Os adesivos foram divididos em três grupos: SB - Adesivo Single Bond 2, SBN05 - Nisina 0,5%, SBN1 - Nisina 1%. Para a
resistência de união foram utilizados 30 molares humanos hígidos (n=10) e a análise do padrão da fratura feita em estereomicroscópio. O grau de
conversão foi analisado em FTIR e a atividade antibacteriana através do teste de contagem da unidade formadora de colônia (UFC), utilizando
Streptococcus mutans. Os dados foram submetidos ao teste de análise de variância (ANOVA) paramétrica um fator e teste de Tukey (α= 5%). Os
resultados foram: Microtração (MPa±Dp) - SB 40,69±2,42A > SBN05 39,20±2,21A > SBN1 31,36±2,47B. Grau de conversão - SB 83,50±3,42A = SBN05
80,22±3,68A = SBN1 78,44±0,95A. UFC - SB 0,51±0,02A > SBN1 0,36±0,03B = SBN05 0,30±0,04B > controle do meio 0,064±0,002C.
Pode-se concluir que a incorporação da nisina não interferiu no grau de conversão, diminuiu a quantidade de bactérias formadoras de colônias,
mostrando seu efeito antibacteriano e diminuiu a resistência de união na porcentagem de 1%. (Apoio: CAPES N° 88882.434250/2019-01)

Lopes SR*, Matuda AGN, Peres BA, Mafetano APVP, Campos RP, Pucci CR
UNESP São José dos Campos

PPCL03
Impacto de dentifrícios dessensibilizantes e/ou clareadores na cor do esmalte abrasionado e
erodido/abrasionado
Objetivo: Avaliar o impacto de dentifrícios dessensibilizantes (D) e de suas versões clareadoras (DW) na alteração de cor do esmalte. Materiais e
Métodos: espécimes de esmalte foram alocados em 11 grupos (n = 10): 1. Saliva artificial (controle); 2. Sensodyne Repair & Protect (SRP-D); 3.
Sensodyne Repair & Protect Whitening (SRP-W); 4. Colgate Sensitive Pro-Relief (CSPR-D); 5. Colgate Sensitive Pro-Relief Real White (CSPRR-W); 6.
Colgate Total 12 Clean Mint (CT12); 7. Colgate Total 12 Professional Whitening (CT12P-W); 8. Sensodyne True White (ST-W); 9. Curaprox Black Is
White (CB-W); 10.Oral-B 3D White Perfection (OB3D-W) e 11. Somente erosão. Os espécimes foram submetidos a dois modelos experimentais
distintos: A. Somente abrasão: 30.000 ciclos; B. 5 dias de Erosão/Abrasão: 2min de imersão em ácido cítrico a 1%, 60min em saliva artificial (6×/dia) e
15s de escovação (45 ciclos), 2x/dia. A diferença de cor inicial e final foi avaliada estatisticamente (α=0,05) em função de ΔE00 , ΔL, Δa e Δb.
Resultados: Não houve diferença significativa no ∆E00 entre os dentifrícios D e DW, a luminosidade (-∆L) diminuiu e o amarelo do esmalte aumentou
(+∆b). Na abrasão, nenhum grupo diferiu do controle no ∆E00, ∆L e ∆b. SRP-W apresentou ∆a superior ao controle. Na erosão/abrasão, CB-W
apresentou ∆E00 e ∆b significativamente menor do que o controle e SRP-D. Em ∆a, nenhum grupo diferiu do controle.
Conclusões: Os dentifrícios alteram a cor do esmalte de forma semelhante, não promovem efeito clareador efetivo e não eliminam o aspecto
amarelado do esmalte abrasionado e erodido/abrasionado. (Apoio: FAPs - Fapesp N° 2018/09335-9 | FAPs - Fapesp N° 2018/07284-8)

Lima LC*, Viana IEL, Paz SLP, Bezerra SJC, Santos EM, Niemeyer SH, Carvalho TS, Scaramucci T
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP)

© 2021 Dental Press Publishing

16

Suplemento J Clin Dent Res. 2021 May-Aug:18(2)

ANAIS OFICIAIS DO 24º ENCONTRO DO GRUPO
BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTÍSTICA

PPCL04
Reparo em resina composta: efeito de diferentes técnicas de asperização e/ou aplicação de silano
na resistência de união
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar o efeito de diferentes tratamentos de superfície de uma resina composta (RC) envelhecida por
termociclagem (TC) na resistência de união (RU) por microcisalhamento à RC. Foram confeccionadas 60 amostras cilíndricas de resina composta
nanoparticulada (Z350 XT, 3M ESPE), as quais foram aleatoriamente divididas em 6 grupos, de acordo com (n=10): I. método de asperização: sem
asperização (SA), asperização com ponta diamantada (PD) e asperização com jateamento com óxido de alumínio (OAl) e II. Presença ou ausência de
agente silano (S). As amostras de RC foram submetidas a TC (5 mil ciclos simulando envelhecimento de 6 meses em boca). Em seguida, foi aplicado
o sistema adesivo universal (Single Bond Universal 3M ESPE), e, sobre cada amostra, foram confeccionados dois cilindros de RC (1 mm de
diâmetro). Após 24h, os corpos de prova foram submetidos ao teste de RU, em máquina universal de ensaios (0,5mm/min). A ANOVA a dois critérios
demonstrou inexistir diferença estatística entre asperização e presença de silano (p=0,777). A asperização influenciou RU, independente da aplicação
do agente silano (p < 0,001), sendo constatado que o grupo SA obteve média de RU estatisticamente inferior do que PD e OAl, os quais foram
semelhantes entre si. A RU não foi significativamente afetada pela aplicação de S (p = 0,432).
A asperização da superfície de resina composta a ser reparada melhora a resistência de união, independente ser realizada com ponta diamantada ou
jateamento com Ox. de Alumínio, enquanto a aplicação de silano não promoveu benefício.

Goncalves FC*, Turssi CP, França FMG, Basting RT, Amaral FLB
São Leopoldo Mandic

PPCL05
Estudo dos efeitos da radioterapia in vivo, na resistência de união à dentina in vitro
O câncer de cabeça e pescoço é a sétima neoplasia mais comum no mundo. O método de tratamento radioterápico se destaca, porém pode induzir a
consequências, como a cárie de radiação e a fragilização dos tecidos dentais (colágeno), alterações estas que podem interferir na resistência de
união de restaurações, principalmente em dentina. Por isso este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da radioterapia in vivo na resistência de
união entre dentina irradiada e restauração de resina composta utilizando um sistema adesivo universal (estudo realizado in vitro). Para isto, foram
utilizados 7 dentes irradiados in vivo, extraídos por necessidade de hemissecção mandibular, e 8 dentes não irradiado extraídos por motivo de
doença periodontal, com a aprovação do Comitê de Ética em Experimentos Humanos (2.896.221). Os dentes foram seccionados na junção
amelocementária e preparadas as amostras de dentina para posterior restauração com resina composta. Estes conjuntos dentes + restauração
resinosa foram cortados em palitos para serem submetidos a ensaio padrão de micro tração até a fratura. A diferença nos valores medianos entre os
dois grupos não é grande o suficiente, por tanto não há diferença estatisticamente significante (P = 0,540), sendo o valor mediano dos dentes
irradiados = 21,502 MPa e dentes não irradiados 18,812 MPa.
Concluiu-se que para a condição experimental aplicada, não houve alteração de união do material restaurador à dentina considerando-se o possível
efeito radioterápico nas estruturas dentárias, o que pode estar relacionado à dose e ao direcionamento da irradiação.

Carvalho VG*, Moreira-Junior C, Fonseca MVA, Marques AC, Silva-Júnior JP, Gonçalves SEP, Santos LM,
Paes-Junior TJA
Unesp

PPCL06
Restaurações com Resina Bulk-Fill Regular em duas apresentações: desempenho de 24 meses em
uma Pesquisa clínica Randomizada
Esta pesquisa clínica, randomizada, duplo-cego, objetivou avaliar o desempenho de restaurações realizadas com resina do tipo Bulk Fill regular,
apresentadas em seringa ou cápsulas, associada a um adesivo universal (Single Bond Universal - 3M) aplicado em 2 estratégias adesivas distintas,
por um período de 24 meses de acompanhamento. Foram restauradas 295 cavidades divididas em 6 grupos: SETI (Resina Z350XT- 3M), SETB
(Filtek Bulk Fill em seringa - 3M) ou SETC (Filtek Bulk One em cápsulas) com sistema adesivo autocondicionante, e SEEI, SEEB ou SEEC com
condicionamento seletivo do esmalte. As restaurações foram avaliadas de acordo com os critérios do FDI e a análise estatística foi realizada
utilizando um modelo de equações de estimativa generalizada (GEE), com nível de significância de 5%. Após 24 meses, 24 restaurações (8,1%) não
puderam ser avaliadas. Ocorreram 6 falhas irreversíveis (n=6; 2,2%). Os grupos com melhores resultados e com diferença estatisticamente
significante foram os que utilizaram resinas bulk fill regular (cápsula e seringa), com apresentação comercial em cápsula, principalmente nos quesitos
descoloração marginal e adaptação e por fim, que utilizaram o sistema adesivo universal com condicionamento seletivo de esmalte (p<0,05).
Concluiu-se que a utilização de resinas do tipo bulk fill, com apresentação em cápsula, associado ao adesivo universal com condicionamento seletivo
de esmalte demonstrou resultados superiores às resinas convencionais com apresentação em seringa e com adesivo universal autocondicionante.
(Apoio: CAPES | CAPES)

Tardem C*, Albuquerque EG, Poubel LA, Barcelos R, Marins SS, Cavalcante LMA, Calazans FS, Barceleiro
MO
Universidade Federal Fluminense
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PPCL07
Conversão, liberação de monômeros residuais e citotoxicidade de adesivos experimentais
contendo GDMA-P
Objetivo: avaliar a influência do sistema fotoiniciador e a concentração de monômero ácido 1,3-dimetacrilato de glicerol fosfato (GDMA-P) em
adesivos experimentais autocondicionantes no grau de conversão (GC), liberação de monômeros residuais e citotoxicidade. Metodologia: 3 blendas
monômericas contendo os monômeros GDMA-P/ metacrilato de 2-hidroxietilo - HEMA/ uretano dimetacrilato - UDMA nas proporções 1/3/3; 2/3/2; e
3/3/1 foram utilizadas. Canforoquinona (CQ), Etil 4-dimetilamino benzoato (EDMAB), Óxido bis-alquil fosfínico (BAPO), separadamente, ou
CQ+EDMAB+BAPO juntos foram utilizados como fotoiniciadores. Difenilodônio Hexafluorfosfato (DH) foi adicionado como co-iniciador e uma mistura
água/etanol foi usada como solvente. GC foi avaliado usando Espectroscopia Infravermelha Transformada de Fourier (FTIR) (n=10). A liberação de
monômeros residuais foi avaliada através de Ultra Cromatografia Líquida de Alta performance (UHPLC)(n=6). A citotoxicidade foi avaliada usando
Alamar Blue com a linhagem NIH-3T3 de fibroblastos (n=8). A análise estatística foi feita usando ANOVA two-way e pós teste de Tukey (p < 0,05).
Resultados: os adesivos com maior concentração de GDMA-P apresentaram menor GC, maior liberação de monômeros e menor viabilidade celular
(p<0,05). BAPO aumentou o GC e proporcionou menor liberação de monômeros, em comparação a CQ (p< 0,05).
Conclusão: baixa concentração de GDMA-P em associação com BAPO proporcionou melhores resultados de conversão, liberação de monômeros e
viabilidade celular. (Apoio: CAPES)

Sousa-Lima RX*, Fernandes ACBC, Kaizer MR, Isolan CP, Moares RR, Barbosa CAG, Assunção IV, Borges
BCD
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PPCL08

Avaliação da microdureza de selantes à base de ionômero de vidro modificado por resina
influenciada pelo uso de LEDs de diferentes gerações
Proposição: O Ionômero de vidro modificado por resina (IVMR) é uma classe de materiais amplamente utilizados como selante para prevenir e deter
a progressão de cárie em fossas e fissuras. Como a tecnologia empregada nas unidades fotopolimerizadoras de diodos emissores de luz (LED) tem
se desenvolvido nos últimos anos, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes gerações de LEDs (2a geração: Elipar DeepCure-L e
3a geração: VALO Grand) nos valores de microdureza Knoop (KHN) de IVMRs (Clinpro XT e Vitremer). Métodos: Quarenta amostras cilíndricas (6
mm ø x 1 mm de altura) foram preparadas de acordo com as instruções do fabricante e divididas (n = 10) de acordo com o tipo de IVMR e LED
usados. O KHN foi calculado para a superfície de topo de cada amostra 7 dias após a fotopolimerização. Os dados foram submetidos a ANOVA de
dois fatores (α = 0,05). Resultados: O Vitremer apresentou maiores valores de KHN do que o selante Clinpro XT em ambas as condições
experimentais (p <0,05), mas especialmente quando fotopolimerizado por VALO Grand (p <0,05). Os valores de KHN do Clinpro, por sua vez, não
foram influenciados pelo dispositivo LED (p> 0,05).
Conclusões: A microdureza da superfície de topo dos selantes de IVMR foi afetada tanto pela composição do material quanto pela geração de
unidades fotopolimerizadoras de LED utilizadas. Os clínicos precisam estar cientes das informações do fabricante sobre a unidade fotopolimerizadora
de LED que estão usando para determinar protocolos adequados para sua combinação específica de IVMR / LED.

Marques JFL*, Ferraz LN, Lopes BKB, Vasconcelos TAB, Teixeira TR, Lima DANL, Aguiar FHB, Miranda DA
FOP-UNICAMP

PPCL09
Pré-tratamento dentinário com etanol e éster fenetílico do ácido cafeico: influência na inibição da
atividade enzimática
Objetivo: Avaliou-se o pré-tratamento dentinário com etanol (ET) e éster fenetílico do ácido cafeico em solução etanólica (CAPE) em diferentes
concentrações seguido do uso de sistema adesivo universal (Single Bond Universal/ 3M) no modo total-etch (TE) ou self-etch (SE) na inibição
enzimática na interface dente-restauração. Métodos: 64 blocos dentinários foram planificados e seccionados no sentido longitudinal, obtendo-se dois
hemiblocos e alocados em oito grupos de acordo com a estratégia adesiva (TE ou SE) e pré-tratamento dentinário: ET; CAPE 0,5%; CAPE 2,5; CAPE
5,0%. Cada hemibloco foi o controle dentro do mesmo grupo. Após a aplicação da estratégia adesiva, os hemiblocos foram restaurados com resina
composta. Duas fatias de cada hemibloco foram avaliadas por zimografia in situ. A atividade enzimática foi analisada pela quantificação de fótons
verdes das imagens obtidas em microscópio de fluorescência, submetidas ao software ImageJ, em três localidades dentinárias na interface denterestauração: camada híbrida (CH), dentina adjacente (DA) e profunda (DP). Testes de Wilcoxon, Friedman e Nemenyi (α = 0.05) foram aplicados.
Resultados: Na CH e DA, o uso de ET nas estratégias TE e SE apresentaram menores valores de fótons da cor verde que o grupo controle (p<0,05).
Não houve diferenças entre as diferentes concentrações de CAPE e o grupo controle (p>0,05).
Conclusões: O pré-tratamento com ET se mostrou eficaz em reduzir a atividade enzimática da CH e DA. CAPE não apresentou efeito favorável
quanto à inibição enzimática em nenhuma concentração analisada.

Telles CCC*, Basting RT, Bridi EC, Vieira-Júnior WF, França FMG, Turssi CP, Amaral FLB, Basting RT
Faculdade São Leopoldo Mandic
© 2021 Dental Press Publishing

18

Suplemento J Clin Dent Res. 2021 May-Aug:18(2)

ANAIS OFICIAIS DO 24º ENCONTRO DO GRUPO
BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTÍSTICA

PPCL10
Técnicas restauradoras direta e semidireta em cavidades profundas: análise da resistência de
união e razão base/topo de microdureza
Objetivo: Avaliar a influência da técnica restauradora e do tempo de envelhecimento na resistência de união (RU), padrão de falha (PF) e razão
base/topo de microdureza (B/T) em cavidades profundas. Métodos: Um total de 102 incisivos bovinos foram usados para produzir cavidades
dentinárias cônicas (4,0 mm de altura x 4,8 mm de diâmetro superior x 2,8 mm de diâmetro inferior), restauradas com as técnicas restauradoras:
semidireta (SDF) (FiltekT Z250 XT + ScotchbondT Universal / RelyXT Ultimate), direta com incremento único (DBF) (FiltekT One Bulk Fill) e direta
incremental (DIF) (FiltekT Z250 XT). B/T, BS e FM (n = 17) foram analisados em microdurômetro, máquina de ensaio universal e estereomicroscópio,
respectivamente, após 24 horas e 6 meses de armazenamento em água. Os dados de RU e B/T foram analisados utilizando ANOVA à 2 critérios e
pós-teste de Tukey (p <0,05), enquanto os dados de FM foram analisados descritivamente. Resultados: Houve diferença estatisticamente significativa
na RU entre as técnicas restauradoras, e a RU foi influenciada pelo tempo de envelhecimento nos grupos DBF e SDF. A falha mista foi predominante
para a técnica SDF em ambos os tempos de envelhecimento. Não houve diferença estatisticamente significativa na B/T entre as técnicas
restauradoras, independentemente do tempo de envelhecimento.
Conclusão: Embora todas as abordagens restauradoras tenham fornecido B/T semelhantes, a técnica semidireta apresentou melhor desempenho na
resistência de união do material à dentina em cavidades profundas.

Melo AMS*, Ribeiro AEL, Dias JN, Borges BCD, Assunção IV
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PPCL11
Caracterização e efeito antimicrobiano de cimento resinoso autoadesivo contendo arginina ou
proantocianidina
O objetivo deste estudo foi avaliar um cimento resinoso autoadesivo contendo os agentes antimicrobianos arginina ou proantocianidinas em
diferentes concentrações, avaliando a sua influência nas propriedades do cimento e seu efeito antimicrobiano. A atividade antibacteriana do cimento
foi analisada através da viabilidade celular de S. mutans. Para a avaliação do efeito anticárie, foi realizado a microdureza Knoop avaliando a interface
adesiva, nas regiões expostas ao biofilme e protegidas. Para o μTBS, conjuntos dente-cilindro de compósito foram seccionados até a obtenção de
palitos que foram submetidos ao ensaio de microtração. O grau de conversão do cimento foi avaliado por espectroscopia FT-IR, em dois tempos. Os
resultados mostraram que a atividade antimicrobiana de PA6% e ARG4,5% foi significativamente maior que o Controle, enquanto que ARG6% e
PA4,5% não diferiram do Controle. Em relação ao efeito anticárie ARG6% apresentou menor perda da dureza da dentina do que o Controle. Os
demais grupos não diferiram do Controle. Em relação a μTBS, ARG 4,5% apresentou menor μTBS do que o Controle; PA4,5% e PA6% não diferiram
do Controle. Falhas adesivas foram predominantes. O GC% de ARG4,5% e ARG6% foram semelhantes ao Controle, enquanto PA4,5% e PA6%
exibiram significante menor GC% que o Controle independente do tempo analisado. ARG4,5% e PA6% apresentaram efeito antibacteriano, mas
somente ARG6% exibiu efeito anticárie, reduzindo a perda de dureza da dentina.
A inserção de Arginina reduziu a μTBS e não afetou o GC% e a inserção de PA não afetou a μTBS e reduziu o GC%.

Otsuka ATF*, Amaral CM, Larceda GF

PPCL12
Eficácia do glutaraldeído na hipersensibilidade dentinária pós tratamento periodontal não
cirúrgico: estudo clínico
Objetivo: este ensaio clínico randomizado triplo cego avaliou o efeito do glutaraldeído 5% (Gluma) associado ao condicionamento com ácido fosfórico
37% (AF) na hipersensibilidade dentinária (HD) após tratamento periodontal não cirúrgico (TPNC) e também investigou o impacto desses tratamentos
na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). Materiais e métodos: este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará; CAAE: 01089918.3.0000.0018 / ClinicalTrials.gov: NCT04207450.
Noventa dentes hipersensíveis foram randomizados em três grupos com base no tratamento: G1(n=30) - gel placebo simulando AF + água destilada;
G2 (n=30) - gel placebo simulando AF + Gluma; G3 (n=30) - AF + Gluma. A HD foi avaliada por meio de estimulação tátil e evaporativa através da
escala visual análogica (EVA) em quatro tempos: após o TPNC, após o tratamento dessensibilizante, 15 dias após o TPNC e 30 dias após o TPNC. A
QVRS foi registrada por meio de um questionário de experiência de HD (DHEQ). Os dados foram analisados usando os testes de Friedman e
Kruskal-Wallis seguido de pós-teste Dunn (α = 0,05). Resultados: os grupos G2 e G3 apresentaram HD significativamente menor do que o G1 (p ≤
0,05) para estímulos tátil e evaporativo. Após 30 dias, os grupos G2 e G3 apresentaram aumento da QVRS, superior ao do grupo G1 (p ≤ 0,05).
Conclusão: Gluma (5%) preveniu efetivamente a HD por até 15 dias após o TPNC, com ou sem condicionamento com AF, além de ter um impacto
positivo na QVRS. (Apoio: CAPES N° 88882.445619/2019-01)

Paula BLF*, Silva FA, Oliveira RP, Alencar CM, Nunes SC, Carneiro AMP, Alves ACA, Silva CM
Universidade Federal do Pará
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PPCL13
Efeito de técnicas de clareamento caseiro na rugosidade de superfície e alteração de cor da
resina composta nanoparticulada
Este estudo in vitro avaliou o efeito da técnica de clareamento caseiro, através de moldeiras pré-fabricadas ou individuais em diferentes
concentrações de géis, sobre a rugosidade de superfície (Ra) e alteração de cor da resina composta nanoparticulada (RCN). Amostras de RCN (Filtek
Z350 XT, 3M ESPE) foram aleatoriamente divididas em cinco grupos experimentais, de acordo com a técnica de clareamento / agente clareador,
aplicado por 14 dias (n=10): a) PC - Gel de peróxido de carbamida 10% em moldeira individualizada (Opalescence, Ultradent Products) (2 horas/dia);
b) PM - Gel de peróxido de hidrogênio (PH) 10% - em moldeira pré-fabricada (OpalescenceGo, Ultradent Products) (30 min/dia); c) PH - Gel de PH
9,5% (Pola Day, SDI) (30 min/dia) em moldeira individualizada; d) FT - Gel de PH 5% em fita clareadora (Crest 3D White Professional, Procter &
Gamble) (30 min/dia); e) AD - Água destilada (controle). Antes e após o contato com os agentes clareadores, leituras de Ra e cor (Δa, Δb, ΔL e ΔE)
foram realizadas. Dados de Ra e cor foram analisados por modelos lineares generalizados. Houve aumento significativo da Ra nos grupos FT, PM e
PH (p<0,05). Para ΔE não foi observado diferença significativa entre os grupos (p>0,05). Conclui-se que os agentes clareadores à base de PH
influenciaram e proporcionaram aumento Ra e que nenhuma das técnicas clareadoras aplicadas promoveram alteração de cor da RCN.
Conclui-se que os agentes clareadores à base de PH influenciaram e proporcionaram aumento Ra e que nenhuma das técnicas clareadoras
aplicadas promoveram alteração de cor da RCN.

Varalta AJM*, Basting RT, França FMG, Amaral FLB
São Leopoldo Mandic

PPCL14
Adição de sais de cálcio e fósforo na composição do agente clareador sobre os efeitos deletérios
no esmalte dental
O estudo avaliou se a adição de sais de cálcio (Ca) e/ou fósforo (P) em variadas concentrações, poderiam minimizar os efeitos deletérios do
clareamento no esmalte dental. Foi determinado o ponto de saturação de Ca e P no peróxido de hidrogênio à 35% (PH) e o coeficiente de
solubilidade (CS) de vários sais. Foram preparados 120 espécimes de esmalte/dentina que tiveram sua microdureza, rugosidade e cor iniciais
avaliados Eles foram divididos em 6 grupos: CN - tratados com água ultra pura; CP -clareamento com PH sem a adição de qualquer mineral; Ca/P-50
- PH suplementado com Ca-P/50% subsaturados em relação à hidroxiapatite (HA); Ca/P-100 - PH suplementado com Ca-P/100% saturados em
relação à HA; Ca-CS - PH suplementado com o sal de Ca mais solúvel, no seu CS e P-CS - PH suplementado com o sal de P mais solúvel, no seu
CS. Sobre eles foram aplicados 10 µl das soluções clareadoras, removidas após 20 minutos e reaplicadas mais duas vezes. As leituras finais de
microdureza, rugosidade e cor foram realizadas. A ANOVA mostrou diferenças significativas para todos os grupos (p<0,005). Os resultados do teste
de Tukey foram: M - CN 334,48a, CP 226,01b, Ca-CS 331,93a, P-CS 318,11a, Ca-P/50% 278,86c e Ca-P/100% 339,31a. R - CN 0,025a, CP 0,067b,
Ca-CS 0,022a, P-CS 0,025a, Ca-P/50% 0,044c e Ca-P/100% 0,035a. cor (ΔE) - CN 0,50a, CP 4,77a, Ca-CS 4,41a; P-CS 4,91a, Ca-P/50% 4,75a e CaP/100% 4,05a.
Concluímos que a adição de Ca e/ou P em quantidades correspondente ao ponto de saturação ou ao CS impediram a queda da microdureza e o
aumento da rugosidade, sem afetar o efeito clareador.

Andrade ACM*, Moecke SE, Tenuta LMA, Borges AB, Torres CRG
Universidade Estadual Paulista - Campus São José dos Campos

PPCL15
Efeitos da associação da microabrasão ao clareamento caseiro na penetração do peróxido de
hidrogênio e mudança de cor
O objetivo do estudo foi quantificar a penetração de peróxido de hidrogênio (PH) no interior da câmara pulpar e a mudança de cor em dentes
humanos submetidos a diferentes concentrações de PH para clareamento caseiro associados ou não a microabrasão do esmalte (MA). Foram
utilizados 40 pré-molares hígidos, distribuídos aleatoriamente em quatro grupos (n = 10) de acordo com o protocolo realizado: apenas PH4%, MA +
PH4%, apenas PH10%, MA + PH10%. A concentração (µg / mL) de PH no interior da cavidade pulpar foi avaliada por espectrofotometria UV-Vis. A
mudança de cor (ΔEab, ΔE00 e ΔWi) foi avaliada antes e uma semana após o clareamento com espectrofotômetro digital. Os dados de penetração
de PH e mudança de cor foram avaliados por teste ANOVA de dois fatores e o teste de Tukey (alfa = 0,05). A aplicação de MA aumentou a
quantidade de PH dentro da câmara pulpar quando comparada a sem MA, bem como PH10% quando comparada a PH4% (p <0,0001). Não foi
observada diferença significativa na mudança de cor entre os grupos quando avaliados ΔEab e ΔE00 (p> 0,001). Porém, o PH10% apresentou maior
ΔWi quando comparado ao PH4%.
Por mais que não apresente diferença na mudança de cor dos protocolos de associação de microabrasão ao clareamento caseiro e que baixa
concentração de peróxido de hidrogênio seja encontrada após os protocolos, deve ser evitado realizar a microabrasão logo após ao clareamento
caseiro. (Apoio: CAPES)

Andrade HF*, Bernardi LG, Favoreto MW, Carneiro TS, Borges CPF, Loguercio AD, Reis A
Universidade Estadual de Ponta Grossa
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PPCL16
Uso combinado de fármacos sistémicos e dessensibilizante tópico na redução da sensibilidade
dentária por clareamento de consultório
Objetivo: Avaliar se a administração de um analgésico de ação central/anti-inflamatório sistêmico combinada à aplicação tópica pós-operatória de um
dessensibilizante reduz a sensibilidade trans- e pós-clareamento de consultório sem afetar a ação clareadora do peróxido de hidrogênio a 35% (PH).
Métodos: Neste ensaio clínico randomizado, triplo-cego e boca dividida, 20 voluntários ingeriram paracetamol 500mg + fosfato de codeína 30mg
(PACO) e 20 um placebo (PLA), uma hora antes do procedimento e seis horas após por 48 h depois de cada sessão. Os arcos foram clareados com
PH por 40 minutos em duas sessões, com intervalo de sete dias, e os hemiarcos sorteados quanto à aplicação do dessensibilizante Nano-P (NP) ou
da pasta profilática como controle (PAS), configurando-se quatro manejos terapêuticos: PACO/NP, PACO/PAS, PLA/NP, PLA/PAS. A sensibilidade foi
aferida por meio da escala visual analógica de dor. A avaliação da cor foi efetuada no baseline, antes e após cada sessão, e sete dias após a última
sessão através de um colorímetro nos parâmetros do CIEDE 2000. Os dados foram analisados pela ANOVA a dois fatores e pós-teste de Tukey
(p<0,05). Resultados: O PLA/PAS mostrou média de sensibilidade cerca de duas vezes superior ao PACO/NP com aumento estatisticamente
significativo. Não houve diferenças estatisticamente significativas para o padrão de cor entre os manejos terapêuticos.

Conclusão: O método combinado da administração sistêmica do PACO com o uso tópico do NP reduziu o nível de sensibilidade sem alterar a
eficácia do peróxido de hidrogênio.

Costa MJF*, Araújo IDT, Santos KS, Peixoto TVON, Assunção IV, Borges BCD, Borges BCD
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PPCL17
Efeitos do polimento e do gel bloqueador de oxigênio na susceptibilidade ao manchamento de
lesões de mancha branca infiltradas com resina
A infiltração resinosa tem sido utilizada para mascarar lesões de mancha branca (LMB) em dentes com estética comprometida. Porém, questiona-se
se a camada superficial inibida pelo oxigênio no material pode reduzir sua longevidade. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do polimento (P) e
da aplicação de gel bloqueador de oxigênio no potencial de manchamento de LMB tratadas com resina infiltrante (RI- Icon, DMG). 120 amostras de
dente bovino polido foram divididas nos grupos (n=20): controle negativo-CN (dente sadio); controle positivo=CP (LMB); RI+P; RI s/ P; RI+P+Gel e RI
s/P s/Gel. Após os tratamentos, os espécimes foram imersos em caldo de manchamento (7 dias) e posteriormente, submetidos ao repolimento.
Foram feitas leituras de cor (CIE L*a*b*) com espectrofotômetro nos tempos: inicial, após LMB, após tratamentos, após manchamento e após
repolimento. Os valores de alteração de cor (ΔE) foram calculados com base nos valores iniciais e os dados avaliados pelos testes RM-ANOVA e
Tukey (5%). Valores de ΔE médios após o manchamento foram: RI+P (14,53±3,21)a; RI+P+Gel (15,42±4,76)a; CN (16,32±2,71)a; CP (20,01±4,12)b;
RI s/P s/Gel (20,54±3,29)b; RI s/P (22,55±2,82)b. Após o repolimento, houve redução da alteração de cor, sem diferença significante entre os grupos
(p>0.05).
O polimento superficial após infiltração resinosa é fundamental para prevenção do manchamento e não há necessidade de usar gel bloqueador de
oxigênio durante sua polimerização. Os procedimentos de repolimento promovem redução da alteração de cor com valores semelhantes ao dente
sadio. (Apoio: CAPES)

Santos TMA*, Matuda A, Alarça L, Veloso S, Pucci CR, Torres CRG, Borges AB
ICT- Instituto de Ciência e tecnologia- UNESP

PPCL18
Associação do polímero Amino metacrilato a soluções fluoretadas na prevenção do desgaste
erosivo do esmalte
O uso tópico de agentes polímeros formadores de filme representa uma estratégia promissora para controle do desgaste dental erosivo. O objetivo
desse estudo foi investigar se a adição do polímero Amino metacrilato (AMC) pode potencializar o efeito antierosivo de soluções contendo Fluoreto
de sódio (NaF) associado ou não ao Cloreto estanhoso (NaF + Sn) frente ao desgaste erosivo do esmalte, na presença da película adquirida.
Espécimes de esmalte bovino polido foram randomizados nos grupos de acordo com as formulações experimentais (n=15/grupo): C (Água
deionizada - controle); F (225 ppm F-); FS (225 ppm F- + 800 ppm Sn2+); AMC (Amino metacrilato 2%); AMC+F; AMC+FS. O desafio erosivo/abrasivo
consistiu na exposição à saliva humana para formação da película (2h), seguida por imersão intercalada em ácido cítrico 0,3% (pH 2,6 - 5min) e saliva
(1h), 4x/dia. Entre os desafios erosivos, os espécimes foram expostos à abrasão em máquina de escovação (200g/15s), seguido pela exposição às
soluções de tratamento simulando enxaguatórios bucais (2 min). Após 5 dias de ciclagem, a perda de esmalte foi medida por perfilometria de
contato. Os dados foram analisados com os testes ANOVA e Tukey (5%). Os dados de perda superficial (µm) foram: C (7,66±0,92)a; F (6,15±0,38)b ;
FS (4,80±0,67)c; AMC (3,87±0,92)d; AMC+FS (2,83±0,97)e; AMC+F (2,70±0,56)e.
O polímero Amino metacrilato testado foi capaz de melhorar o potencial protetor de soluções fluoretadas (F e FS) contra desafios erosivos e
abrasivos, sendo um agente promissor no controle do desgaste erosivo do esmalte. (Apoio: FAPs - Fapesp N° 2018/25723-9)

Prado TP*, Silva LFO, Augusto MG, Lotto G, Torres CRG, Scaramucci T, Aoki IV, Borges AB
Unesp, ICT - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Ciência e Tecnologia
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PPCL19
Influência da escovação simulada na adesão bacteriana e nas alterações cromáticas de materiais
bioativos
O objetivo deste estudo foi comparar três materiais bioativos a uma resina convencional, quanto à adesão bacteriana e alterações cromáticas. Foram
confeccionadas 40 amostras, divididas em 4 grupos: AB: Activa Bioactive Restorative (Pulpdent); BB: Beautifil Bulk (Shofu); EF: Equia Forte (GC) e C
:Controle (Filtek Bulk Fill /3M). As amostras foram expostas a cepa padrão de Streptococcus mutans (UA 159), determinando-se o UFC/mL. Foram
submetidas a ciclos diários de pigmentação por café e de escovação simulada por 30 dias, seguidos de uma segunda adesão bacteriana.
Mensurações de cor e translucidez foram realizadas antes e após os ciclos de pigmentação e escovação. Os dados foram submetidos à ANOVA e
Tukey (5%). Na primeira adesão, os grupos apresentaram diferenças entre si; sendo AB (6,2 log) o menor crescimento bacteriano em relação ao
grupo C (7,8 log). Já na segunda, o grupo C manteve seu crescimento (7,5 log) e os grupos AB e EQ (9,3 log) um crescimento superior à primeira
adesão (6,2 e 7,6 log respectivamente), enquanto BB (6,7 log) apresentou inibição bacteriana de 0,8 log quando comparado ao grupo C. Os grupos
não apresentaram diferenças cromáticas estatisticamente significantes (p>0,05), no entanto todos mostraram alteração de cor perceptível (∆E> 2,7).
Quanto à translucidez os grupos apresentaram diferenças estatísticas, que se mantiveram após os ciclos (p>0,05).
Concluímos que os materiais bioativos interferiram na adesão bacteriana por Streptococcus mutans, e que a imersão no café e escovação simulada
alteraram a cor dos materiais, mas não a translucidez. (Apoio: CAPES)

Astuti SCB*, Garcia MT, Kim VS, Murad AR, Junqueira JC, Huhtala MFRL
Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos

PPCL20
Eficiência de verniz contendo S-PRG na remineralização de lesões de cárie em esmalte
O objetivo foi avaliar a eficiência de remineralização de vernizes experimentais com partículas bioativas de S-PRG. Para tal, foram utilizados 120
espécimes. Metade da superfície de esmalte foi protegida para controle e na outra metade foram criadas lesões de cárie artificiais. Os espécimes
foram divididos em 6 grupos (N=20): quatro vernizes com S-PRG (10%, 20%, 30% e 40% p/p), controle positivo - verniz de fluoreto de sódio 5%,
controle negativo - sem tratamento. Após a aplicação dos vernizes, foi realizada a ciclagem de pH. A microdureza transversal (Knoop) foi avaliada a
cada 10μm, de 10 a 100μm de profundidade. O percentual de microdureza entre as duas metades da amostra foi calculado para cada profundidade e
realizada a análise estatística (ANOVA, Tukey, 5%). Diferenças significativas foram observadas entre os grupos para as profundidades entre 10-80μm
(p<0.05). Os vernizes 40%S-PRG e 5%FS resultaram em microdureza superior ao controle negativo, para as profundidades de 10 a 50μm, sem
diferença entre eles. Para as profundidades de 60 a 80μm apenas o 40%S-PRG apresentou diferença em relação ao controle negativo.
Podemos concluir que os vernizes 40%S-PRG e 5%FS foram igualmente efetivos na remineralização até 50μm. Em áreas mais profundas apenas o
40%S-PRG apresentou efeito significativo. (Apoio: FAPs - Fapesp N° 2019/09846-6)

Moecke SE*, Silva AGCS, Andrade ACM, Borges AB, Torres CRG
Universidade Estadual Paulista - Instituto de Ciência e Tecnologia - São José dos Campos

PPCL21

Avaliação da microdureza e grau de conversão polimérica topo e base de diferentes tipos de
resina composta
O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso da microdureza Shore D como uma referência indireta ao grau de conversão polimérica topo e base e
comparar uma resina bulk-fill de alto escoamento (Xtra Base, Voco), uma resina convencional de consistência regular (Filtek Z350, 3M) e uma resina
de alto escoamento (Opalis Flow, FGM), incluindo a variável de inserção em incremento único ou duplo. Para isso, vinte e cinco corpos de prova
foram confeccionados a partir de uma matriz cilíndrica de teflon bipartida com 4 mm de altura por 5 mm de diâmetro. As amostras foram
fotopolimerizadas por 40 segundos, imersas em água destilada por 48 horas e depois analisadas por meio de um durômetro Shore D e de
Espectroscopia Infravermelha Transformada de Fourier (FTIR). As amostras foram divididas em cinco grupos; G1 (bulk-fill flow), G2 (flow em um
incremento), G3 (convencional um incremento), G4 (flow em dois incrementos) e G5 (convencional em dois incrementos). Os melhores resultados
neste estudo foram obtidos por G1, com um incremento, apresentando menores diferenças entre topo e base, em todos os corpos de prova testados,
seguidos por G5 e G4 na relação base/topo. G2 e G3 não apresentaram índices de conversão polimérica adequados. G5 apresentou os maiores
valores tanto para dureza em topo como em base.
Pode-se concluir que somente a resina bulk-fill apresentou resultados compatíveis com seu uso clínico na espessura de 4 mm e que a aferição da
conversão polimérica através da inferência da relação entre dureza Shore D base e topo apresentou um perfil coerente com a conversão aferida por
FTIR-ATR.

Calmon KS*, Campos AR, Cavalcante CB, Vieira LCGC, Barbosa LEPS, Perez CR
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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Efeito de dentifrícios bioativos contendo a tecnologia Giomer com S-PRG na condutividade
hidráulica da dentina
Objetivos: Analisar o efeito de 5 dentifrícios contendo diferentes porcentagens (%) de partículas de vidro de superfície pré-reagida (S-PRG) em
comparação a um dentifrício convencional com NaF na redução da condutividade hidráulica (Lp) da dentina. Métodos: A Lp dos discos de dentina
(1,0 ± 0,2 mm de espessura) foi avaliada com Flodec. Os espécimes foram imersos em solução de ácido fosfórico a 37% (15 s) e aleatorizados em 6
grupos (n = 8). Os valores de Lp mínima (com smear layer) e máxima (após condicionamento ácido) foram registrados. Os tratamentos foram
realizados usando dentifrícios com 0%, 1%, 5%, 20% ou 30% em peso de S-PRG ou um dentifrício contendo somente 1.450ppm NaF. A Lp após o
tratamento foi avaliada. As amostras foram expostas ao ácido cítrico (6%, pH 2,1, 1 min) e a Lp final foi registrada. O pH de todos os dentifrícios foi
registrado (n = 3) e as amostras foram analisadas por um Microscópio Confocal de Varredura a Laser (MCVL). Os dados foram submetidos a ANOVA
de medidas repetidas de 2 vias (= 0,05). Resultados: A maior redução de Lp foi observada para os espécimes tratados com o dentifrício à base de 5%
de S-PRG e à base de NaF. Os dentifrícios contendo 0%, 1%, 20% e 30% em peso de partículas S-PRG não foram capazes de reduzir a Lp máxima
de dentina. Após o desafio erosivo, os valores de Lp de todos os grupos foram semelhantes a Lp máxima
Conclusões: Dentifrícios contendo 5% em peso de S-PRG parecem reduzir a Lp da dentina de forma semelhante a um dentifrício contendo 1.450ppm
de NaF. No entanto, seu efeito parece não resistir a novos desafios erosivos. (Apoio: FAPs - FAPESP N° 2019/21128-1 | Apoio Shofu | CAPES N°
001)

Mosquim V*, Zabeu GS, Foratori-Junior GA, Borges AB, Rios D, Magalhães AC, Wang L
Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo

PPCL23
Avaliação de duas terapias cirúrgico-restauradoras para o tratamento de recessões gengivais
associadas à lesão cervical não-cariosa
Lesões cervicais não-cariosas (LCNC) estão frequentemente associadas a recessões gengivais (RG), formando um defeito combinado (DC). Essa
condição apresenta um prognóstico diferente quando comparada a RG sem perda de estrutura dentária e requer uma abordagem cirúrgicorestauradora para restabelecimento estético e funcional. Diferentes opções de tratamento para DCs unitários foram avaliados. Porém, evidências
insuficientes a respeito do manejo de DCs múltiplos estão disponíveis. Portanto, o objetivo do presente estudo clínico controlado e randomizado foi
comparar dois protocolos multidisciplinares. Para tal, 40 pacientes portadores de RGs múltiplas associadas à LCNCs foram alocados nos grupos
teste (n=20), retalho posicionado coronariamente modificado (MCAF) + enxerto de matriz dérmica suína, e controle (n=20), MCAF + enxerto de
tecido conjuntivo subepitelial. Em ambos os grupos, as LCNCs receberam restaurações parciais de resina composta, onde o limite apical foi
determinado a 1 mm da junção cemento-esmalte estimada. Após 6 meses, as taxas de recobrimento radicular foram 71.2% para o grupo controle e
59.7% para o grupo teste (p=0.1), com redução significativa da hipersensibilidade dentinária. As avaliações estéticas profissional e centrada no
paciente demonstraram excelentes resultados em ambos os grupos (p>0.05).
Portanto, conclui-se que ambas as abordagens foram eficazes para o tratamento de DCs múltiplos, demonstrando que a presença de múltiplas
restaurações não interfere no recobrimento radicular fornecido pelas técnicas cirúrgicas. (Apoio: FAPESP N° 2018/03284-3 | FAPESP N°
2018/03284-3)

Rossato A*, Mathias-Santamaria IF, Ferraz LFF, Miguel MMV, Bautista CG, Bresciani E, Santamaria MP,
Santamaria MP
ICT Unesp São José dos Campos

PPCL24
Tratamentos de superfície em lesões cervicais não cariosas escleróticas: estudo clínico,
randomizado, duplo cego
Objetivo: Este estudo avaliou a influência de diferentes tratamentos de superfície no desempenho clínico de lesões cervicais não cariosas (LCNCs)
escleróticas ao longo de 18 meses. Métodos: 128 LCNCs de 32 voluntários foram randomizadas em 4 grupos (n = 32): G1 - sem tratamento de
superfície; G2 - condicionamento da dentina com EDTA; G3 -asperização da dentina com ponta diamantada, e G4 - asperização com ponta
diamantada + condicionamento com EDTA. As restaurações foram feitas com sistema adesivo autocondicionante e resina composta na técnica
incremental. A avaliação da qualidade clínica das restaurações foi verificada utilizando os critérios da World Dental Federation. Os acompanhamentos
foram feitos em 1 semana, 12 e 18 meses. Foi aplicado um questionário sobre fatores de risco relacionados a LCNCs. Teste Friedman foi utilizado
para testar a diferença entre os grupos e Regressão Logística Múltipla para análise da relação dos dados do questionário (α = 0,05). Resultados: A
sensibilidade pós operatória mostrou diferença significativa entre os grupos G1/G2 e G3/G4 (p<0,05) para 1 semana e 12 meses de avaliação.
Hábitos parafuncionais e ansiedade e/ou depressão apresentaram relação significativa com a manifestação de sensibilidade pós-operatória (p<0,05).
Conclusão: A asperização da superfície externa da dentina esclerótica com ponta diamantada promoveu sensibilidade pós operatória em até 12
meses após a restauração. A presença de hábitos parafuncionais e ansiedade/depressão nos pacientes apontaram maior chance de sensibilidade
pós-operatória. (Apoio: CAPES)

Zaniboni JF*, Alencar CM, Silva AM, Jassé FFA, Nogueira CHP, Andrade MF, Saad JRC, Campos EA
Faculdade de Odontologia de Araraquara - FOAr / UNESP
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PPCL25
Avaliação das Propriedades Físico-Químicas de Cimento Dual frente à variação de LEDs e
interposição de Materiais Restauradores Indiretos
O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades físico-químicas de um cimento resinoso dual (CR) fotopolimerizado através da interposição de
quatro diferentes barreiras, variando a fonte de luz e tipos de frequência. Para avaliação da resistência flexural (RF) e módulo de elasticidade (ME)
foram confeccionados 80 espécimes de CR, divididos em dois grupos (n=40) conforme a unidade fotopolimerizadora: Bluephase N - 1200mW/cm2 Aparelho LED polionda (BP); e Demi - 1200mW/cm2 - Aparelho LED (DM). Cada grupo foi dividido em 4 subgrupos (n=10) conforme a barreira
utilizada: Resina Composta Indireta Cesead (RCI); Cerâmica Zircônia (CZ); Cerâmica E-max (CE) e Fragmento Dental (FD). Para os testes de sorção e
solubilidade, foram confeccionados mais 48 CR, distribuídos conforme já mencionado. O teste do grau de conversão (GC) foi realizado em FTIR em
triplicata. Os resultados foram submetidos ao teste ANOVA e Tukey (5%). O teste RF mostrou médias significativamente maiores para DM, com
melhor desempenho no grupo RCI 94,57 ± (11,80). O teste de ME evidenciou diferença apenas entre os grupos RCI 2,88 (±0,80) e CZ 4,50 (±1,16)
nos grupos BP. Não houve diferença estatística considerando o fator fotopolimerizador. Em relação ao GC, o uso de BP apresentou resultados
superiores 56,6 (±13,85) em CE. Não foram encontradas diferenças significativas na sorção e solubilidade.
Conclui-se que ambos BP e DM apresentaram resultados satisfatórios e que a cimentação com CR foi superior ou igual quando comparados material
restaurador e fragmento dental.

Greca AR, Gonçalves LL, Silva TM, Mendonça RP*, Moreira-Júnior C, Silva MR, Carvalho VG, Gonçalves SEP
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

PPCL26
A utilização de produtos fluoretados na prevenção do desgaste dental erosivo: revisão de
literatura
Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os produtos à base de fluoretos utilizados na prevenção do desgaste dental
erosivo (DDE). Foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed e SciELO, sendo selecionados artigos publicados entre os anos de 2015 a
2021, na língua inglesa, por meio dos seguintes descritores: erosão dentária; desgaste dental; fluoretos; prevenção. O DDE pode ser considerado um
processo químico-mecânico que resulta em uma perda cumulativa de tecido dentário duro, o qual não é causado por bactérias. Sua etiologia pode
estar relacionada a fatores endógenos (relacionados às doenças como a bulimia nervosa e a anorexia, o refluxo gastro-esofágico, devido ao contato
constante do ácido gástrico com o meio bucal) e a fatores exógenos (relacionados ao consumo de bebidas e alimentos ácidos, a exposição
ocupacional, dentre outros). Diversos produtos fluoretados têm sido testados para a prevenção do DDE, como dentifrícios, enxaguantes bucais, géis
e vernizes. A adição de íons metálicos polivalentes vem sendo testados para prevenir o DDE, em associação aos fluoretos, pois após a aplicação
destes compostos, há a formação de uma camada rica em metal, com aumento da captação de flúor e maior resistência aos ácidos. As formulações
não são apenas estabelecidas, mas também incorporadas ao esmalte e dentina.
A utilização de produtos fluoretados, principalmente os que contém íons metálicos polivalentes, podem ser alternativas satisfatórias para a prevenção
do DDE, de acordo com estudo individualizado para cada paciente.

Carneiro RVTSM*, Alves EMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (CESUPA)

PPCL27
Prevalência da relação entre má oclusão e lesões cervicais não cariosas em alunos da Faculdade
de Odontologia da Universidade Federal do Pará
Lesões cervicais não cariosas (LCNC) apresentam diversos fatores etiológicos, sendo a sua origem muitas vezes relacionada à presença de
interferências oclusais, por isso torna-se relevante estudos que relacionam essas duas variáveis. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a
prevalência de LCNC relacionadas a má oclusão em alunos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará. Foi realizado anamnese
e exame clínico com auxílio de espelho odontológico, sonda periodontal e sonda exploradora para avaliar a lesão, a sua localização, forma e
profundidade, bem como a presença de alterações oclusais em 39 discentes selecionados. Com fita de demarcação oclusal foi checado a presença
ou não de características de má oclusão, nos movimentos oclusais excêntricos, protrusão e lateralidade. Através do programa Microsoft Excel
(Versão PT/2016) os dados obtidos foram tabulados para análise das frequências. A partir dos resultados verificou-se a prevalência de LCNC em
69,2% dos pacientes, sendo encontrado interferências oclusais em 44% lado de balanceio e 66,7% em protrusão. Além disso, 66,8% dos dentes com
lesão possuíam desequilíbrio nos contatos em MIH.
Concluiu-se que a incidência de LCNC está associada a diversos fatores e pode ter intima relação com contatos oclusais desfavoráveis.

Sano IS*, Ribeiro AO, Barbosa GM, Almeida AS, Silva CM, Alves EB, Araújo JLN
Universidade Federal do Pará
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PPCL28
Associação preemptiva de Ibuprofeno e KF2% reduz sensibilidade após clareamento: ensaio
clínico, randomizado, controlado e triplo cego
Objetivo: Avaliar o efeito analgésico preemptivo do ibuprofeno (400 mg), associado ou não a agente dessensibilizante (KF 2%), na percepção da
sensibilidade após o clareamento dental. Métodos: Trata-se de um estudo clínico, randomizado, controlado e triplo cego, com modelo crossover para
fármaco/placebo e split-mouth para KF2%/placebo, realizado em duas sessões de clareamento com período washout de 15 dias. Considerando os
fatores de variação fármaco e dessensibilizante, o estudo apresentou quatro grupos: IBU/KF2 (Ibuprofeno 400 mg + KF 2%); IBU (Ibuprofeno 400 mg
+ Placebo KF); KF2 (Placebo IBU + KF 2%) e Placebo (Placebo IBU + Placebo KF). A sensibilidade dentária foi mensurada por meio de escala visual
analógica (EVA) medindo 100 mm. A mensuração da dor foi obtida em diferentes tempos: antes de cada sessão (baseline) e 6, 30 e 54 horas após o
clareamento. Resultados: A associação IBU/KF2 foi mais efetiva na redução da sensibilidade dentária imediatamente após o clareamento quando
comparada ao grupo placebo (p<0,05). O risco de sensibilidade moderada/severa é cerca de 4,00 vezes maior no grupo placebo do que no grupo
IBU/KF2 (RR (IC 95%): 4,00 (1,01 - 15,81); OR (IC 95%): 7,43 (1,23 - 45,00; p=0,025). Após 6 horas, houve tendência de aumento na sensibilidade
dos grupos KF2, IBU e IBU/KF2, quando o efeito das substâncias foi desaparecendo gradativamente.
Conclusão: A administração preemptiva de ibuprofeno 400 mg associado a KF 2% controlou efetivamente a sensibilidade pós-operatória em
procedimentos de clareamento em consultório usando peróxido de hidrogênio a 35%.

Lima NLB*, Siqueira AHC, Costa SGA, Alves PVM, Martins FNP, Silva-Sobrinho AR, Souza PHS, Peixoto RF
Universidade de Pernambuco

PPCL29
Aplicação tópica de Otosporin no clareamento de consultório: ensaio clínico randomizado
multicêntrico, boca dividida e triplo-cego
Avaliar a aplicação tópica de Otosporin antes do clareamento em consultório com gel de peróxido de hidrogênio (PH) 35% no manejo do risco e
intensidade da sensibilidade dentária (SD), bem como na eficácia do clareamento. Vinte participantes foram selecionados para este ensaio clínico
randomizado multicêntrico, triplo-cego de boca dividida. O grupo controle recebeu placebo antes do clareamento de um lado e o grupo experimental
recebeu Otosporin antes do clareamento do lado oposto, conforme a randomização. Ambos os produtos foram aplicados topicamente por 10
minutos. O PH 35% foi aplicado em duas sessões com intervalo de uma semana. O risco e a intensidade da SD foram avaliados por meio da Escala
Numérica (NRS) e da Escala Visual Analógica (EVA). A eficácia do clareamento foi avaliada com escalas visuais e com espectrofotômetro digital. O
risco absoluto de SD foi comparado pelo teste de McNemar. Para comparar a intensidade de SD, foi utilizado o teste Wilcoxon para avaliar a escala
NRS, enquanto o teste t pareado foi utilizado para a escala EVA. A eficácia do clareamento (ΔSGUs, ΔEab, ΔE00 e ΔWi) foi comparada entre os grupos
por meio do teste t pareado (α = 0,05). Não foi detectada diferença significativa de risco (p = 1,0) e intensidade de SD entre os grupos (p > 0,59; VAS
e p = 1,00 para NRS). Para ambos os grupos, foi observado clareamento significativo após 30 dias de avaliação (p > 0,39).
A aplicação prévia de Otosporin no clareamento de consultório não reduziu o risco e a intensidade da SD e não afetou a eficácia do clareamento.
(Apoio: CAPES N° 001 | CNPq N° 303332/2017-4 | CNPq N° 308286/2019-7)

Favoreto MW*, Vochikovski L, Terra RMO, Santos ME, Meireles SS, Loguercio AD, Reis A
Universidade Estadual de Ponta Grossa

PPCL30

Acompanhamento clínico longitudinal de protocolos clareadores em consultório com LED violeta
combinados ou não com peróxidos
O objetivo deste acompanhamento longitudinal de um ensaio clínico controlado e randomizado foi avaliar a eficácia da luz LED violeta em consultório,
combinado ou não com peróxido de hidrogênio 35% (PH) ou peróxido de carbamida 37% (PC), após 6 meses de aplicação. Cem pacientes foram
alocados aleatoriamente em 5 grupos (n=20): LED, LED/PC, PC, LED/PH e PH. A avaliação colorimétrica objetiva foi realizada por meio de
espectrofotômetro digital (ΔE00, ΔWID) e escala visual de cor (ΔSGU). As medidas foram registradas antes do clareamento (T0) e após 6 meses (T6M).
ΔE00 e ΔWID foram submetidos a ANOVA um-fator e pós-teste de Tukey. Os dados de ΔSGU foram submetidos aos testes não-paramétricos KruskalWallis e Dunn (nível de significância=5%). LED sozinho promoveu ΔE00 e ΔSGU similares a PC (p>0.05), mas ΔWID foi significativamente maior para
PC. LED não aumentou significativamente ΔE00, ΔWID e ΔSGU promovido pelo gel PC (LED/PC=PC), mas os valores foram similares entre LED/PC e
PH sozinho (p>0.05). LED/PH exibiu ΔE00 significativamente superior a PH.
Após 6 meses das sessões clareadoras, LED violeta ainda exibiu resultado clareador perceptível, porém, promoveu o menor índice de clareamento.
LED melhorou apenas um dos parâmetros da avaliação de eficácia clareadora (ΔE00) quando foi associado com PH. A eficácia de LED/PC foi
compatível com a do protocolo PH isolado, independentemente do parâmetro avaliado. (Apoio: FAPs - FAPESP N° 2017/08625-0, 2017/2487-2 e
2017/23841-1 | CAPES - FAPESP N° 001)

Kury M, Melo PBG*, Wada EE, Palandi SS, Picolo MZD, Giannini M, Cavalli V
Faculdade de Odontologia de Piracicaba – UNICAMP
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PPCL31
Eficácia e segurança de diferentes sistemas clareadores caseiros e impacto na satisfação dos
tratamentos: estudo clínico randomizado
O objetivo deste estudo clínico foi comparar a eficácia e longevidade de diferentes sistemas clareadores caseiros utilizando peróxido de hidrogênio
(PH) a 10% em moldeiras pré-carregadas (MC) ou personalizadas (MP), com peróxido de carbamida (PC) a 10% em moldeira personalizada. A
sensibilidade dental (SD), condição gengival (CG), efeito no conteúdo mineral do esmalte, e satisfação do paciente foram avaliados. Voluntários
foram alocados aleatoriamente em 4 grupos (n=15): OGO(OpalescenceGo-PH10% MC-30min); WTC(WhiteClass-PH10% MP-30 min);
OPF2(OpalescencePF-PC10% MP-2h); e OPF8(OpalescencePF-PC10% MP-8h). Os tratamentos foram realizados 1x/dia por 14 dias. A cor dos
dentes foi avaliada com escalas de cor e espectrofotômetro nos tempos inicial, 14 e 21 dias, 6 e 12 meses após o clareamento. SD foi avaliada com
escala numérica, CG com índice de Löe, conteúdo mineral com laser diodo e satisfação com questionário. Não houve diferença entre os grupos
quanto à alteração de cor dos dentes, considerando as escalas de cor e espectrofotômetro (p>0,05), sendo maior que o limite de aceitabilidade (2,7).
Após 1 ano, houve manutenção da cor para todos os tratamentos. A intensidade de SD e CG foi moderada para todos os grupos, mas maior para
OGO. Não houve sinal de desmineralização do esmalte. No geral, mais de 86% dos pacientes ficaram satisfeitos com os tratamentos.
Os sistemas clareadores foram eficazes e houve manutenção da cor dos dentes após 1 ano de acompanhamento, sem efeito desmineralizante no
esmalte. Os pacientes ficaram satisfeitos com a alteração de cor obtida. (Apoio: FAPESP N° 2016/13044-4)

Mailart MC*, Sakassegawa PA, Santos KC, Palo RM, Torres CRG, Borges AB
Instituto de Ciência e Tecnologia UNESP

PPCL32
Estudo clínico randomizado do própolis na redução da hipersensibilidade dentinária: um ensaio
piloto
Objetivos: Este ensaio clínico, randomizado, controlado, duplo-cego teve como objetivo avaliar o efeito do própolis com duas concentrações distintas
(10% e 15%) na hipersensibilidade dentinária (HD). Métodos: Quinze dentes com HD foram randomizados e alocados em três grupos de tratamento
(n=5): G1- placebo - creme dental sem princípio ativo, G2- creme dental com própolis a 10% e G3- creme dental com própolis a 15%. A avaliação da
HD foi realizada em três tempos: baseline (antes do tratamento), 15 e 30 dias após o tratamento, por meio de estímulo tátil e evaporativo,
empregando a escala visual analógica (EVA). Os dados intragrupos foram analisados estatisticamente com o teste Friedman e a análise intergrupo foi
realizada com o teste Kruskal Wallis. Foi utilizado o Bioestat 5.3 (Belém, Pará, Brasil), considerando nível alfa de 5%. Resultados: Na análise
intragrupos, o teste tátil mostrou uma redução significativa da HD no G2 e G3 após 15 e 30 dias; o teste evaporativo mostrou redução significativa da
HD em todos os grupos avaliados, sendo o G1 e o G3 após 30 dias e o G2 após 15 e 30 dias. Para a análise intergrupo, o teste tátil mostrou uma
redução significativa da HD do G2 quando comparada ao G3 após os diferentes períodos de avaliação; o teste evaporativo mostrou redução
significativa da HD do G2 em relação ao G1 após 30 dias.
Desta forma, o creme dental contendo própolis a 10% promoveu a maior redução da HD quando comparado ao própolis a 15%. (Apoio: CNPq N°
130961/2019-1)

Takeuchi EV*, Carneiro AMP, Barros APO, Paula BLF, Oliveira RP, Silva CM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PPCL33

Avaliação do efeito de partícula bioativa na resistência longitudinal de união à dentina
Objetivo: avaliar a ação reticuladora e remineralizadora da biopartícula α-wollastonita (BP), que reage com H3PO4 residual pós-condicionamento: SiO-Ca + H3PO4 → SiO2+ Ca5(PO4)3(OH)n + H2O, melhorando a resistência de união (RU), quando aplicada na forma de suspenção (etanol absoluto +
BP), na dentina condicionada com H3 PO4 à 37% e adesivo Single BondT Universal (SB). Métodos: a suspenção de concentração 10% em peso de BP
foi formulada em estudo piloto. Superfícies dentinárias planas de 120 incisivos bovinos foram embutidas, polidas (para padronizar a smear layer) e
divididas em 4 grupos (n=30), segundo a estratégia adesiva e tempo de armazenamento: C - (H3PO4 + SB - 24h); W - (H3PO4 + BP em suspenção +
SB - 24h); CD - (H3PO4 + SB - 12 meses); WD - (H3PO4 + BP em suspenção + SB - 12 meses). Resina composta (Z250; 3M) foi inserida e palitos
(1mm2) foram obtidos e submetidos a teste de RU à microtração (10 Kgf, 0,5mm/min) com dados submetidos a teste T não pareado (p< 0,05),
realizaram-se leituras da interface adesiva (IA) em MEV e FTIR e verificou-se qualitativamente a neutralização do pH com solução de azul de
bromotimol. Resultados: mineralização do colágeno evidenciada por MEV e FTIR, neutralização do ácido na IA e aumento estatisticamente
significativo nos valores de RU (MPa), para os grupos tratados com BP em relação aos controles tanto 24h (W-37,84A ± 6,26 e C- 28,2B ± 5,45), como
12 meses (WD-31,89B ± 9,07 e CD-23,49C ± 4,57).
Conclusão: o emprego de BP elevou significativamente a RU imediata e após envelhecimento de 12 meses, mostrando-se promissor como prétratamento dentinário. (Apoio: CAPES N° 88882.434268/2019-01)

Silva MR*, Silva TM, Carvalho VG, Moreira-Júnior C, Campos TMB, Gonçalves SEP
Universidade Estadual Paulista Instituto de Ciência e Tecnologia Câmpus de São José dos Campos
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PPCL34
Análise das propriedades mecânicas de resinas compostas de alta, média e baixa viscosidade
Objetivo: O presente estudo in vitro teve como objetivo avaliar a rugosidade superficial (Ra), microdureza Knoop (KHN) e resistência flexural (Rf) de
resinas do tipo bulk fill Filtek Bulk Fill One-3M/ESPE (FBF) e Filtek Bulk Fill Flow-3M/ESPE (FBFF), em relação à resina composta convencional
nanoparticulada Filtek Z350XT-3M/ESPE (Z350). Método: Foram confeccionados 90 corpos de prova (n=10) com auxílio de matriz circular bipartida
(5x2mm), para KHN e Ra, e retangular (12x2x2mm) para Rf. Todas as resinas foram inseridas em incremento único, fotoativadas por 20 segundos
com intensidade de luz de 1200mW/cm2 (Bluephase-Ivoclar/Vivadent) e armazenadas em estufa a 37°C pelo período de 48h. Para a KHN foram
realizadas três endentações, em cada espécime, com carga de 100Kgf por 20 segundos. A Ra foi avaliada por meio de três medições com cut off de
0,25mm e para a Rf foi utilizada uma carga de 500Kgf e velocidade de 0,5mm/min. A diferença entre os grupos foi avaliada por ANOVA one-way
(α=0,05) e teste de Tukey. Resultado: Diferenças estatísticas significantes foram encontradas nos grupos FBF e FBFF e entre FBFF e Z350 (p<0,01),
para a microdureza Knoop. Para a resintência flexural houve diferença significativa entre todos os grupos analisados (p<0,01) e, para rugosidade
nenhuma diferença foi observada (p=0,2968).
Conclusão: Conclui-se que a composição e viscosidade das reinas compostas podem influenciar em algumas propriedades mecânicas.

Barbosa GM*, Fonseca AH, Ribeiro MES, Almeida AS, Sano IS, Silva CM, Alves EB, Araújo JLN
UFPA
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PPIC01
Avaliação de brilho e rugosidade superficial de resina composta sob diferentes sistemas de
polimento
OBJETIVO: avaliar o efeito de sistemas de polimento no brilho espectral, brilho subjetivo e rugosidade superficial de resina composta ao longo do
tempo. MATERIAIS E MÉTODOS: Cinquenta espécimes cilíndricos de resina composta (Amaris, VOCO) foram confeccionados e divididos de acordo
com o sistema de polimento: SFE: [Sof-Lex Espiral (3M ESPE)] - dois passos e DMT [Dimanto (VOCO)] - passo único. Os espécimes de resina foram
submetidos ao envelhecimento induzido em água deionizada durante 1 ano após o polimento. As análises laboratoriais (de brilho espectral, subjetivo
e rugosidade superficial) foram feitas após o polimento, após 6 meses e 1 ano. Para análise dos dados, quanto ao brilho espectral, foi utilizado
ANOVA de medidas repetidas, seguido do Teste de Tukey, enquanto que, para brilho subjetivo e rugosidade superficial, os testes de Mann-Whitney
e de Friedman foram utilizados (α=0,05). RESULTADOS: Houve um aumento da rugosidade superficial após o envelhecimento induzido,
independentemente do sistema de polimento. Para o brilho subjetivo, houve uma diferença significativa entre os sistemas, sendo o SFE aquele que
apresentou os maiores valores. Houve perda brilho espectral com o envelhecimento induzido nos 6 meses iniciais, mantendo-se similar depois de 1
ano. SFE obteve o maior brilho espectral na avaliação pós-polimento.
CONCLUSÃO: Os sistemas avaliados promoveram lisura de superfície similar, sendo que o SFE apresentou um maior brilho espectral e subjetivo,
sofrendo diminuição após armazenamento por 6 meses e mantendo-se por até 1 ano. (Apoio: FAPs - Fapesp N° 2017/18604-0 | FAPs - Fapesp N°
2017/18604-0)

Nazario LM*, Oliveira AG, Nunes LAG, Bresciani E, Caneppele TMF
UNESP ICT-SJC

PPIC02
Avaliação das propriedades mecânicas de resinas compostas após emissão de luz em diferentes
comprimentos de onda
Este estudo in vitro teve como objetivo avaliar a rugosidade superficial (Ra) e a microdureza Knoop (KHN) das resinas compostas Filtek Z350XT-3M
(Z350), Forma-Ultradent (F) e IPS Empress Direct-Ivoclar/Vivadent (ED) após a utilização de diferentes unidades fotoativadoras. Um total de 90
corpos de prova (n=10) foi confeccionado com auxílio de matriz circular bipartida (5x2mm) e inserção em incremento único. Os grupos foram
divididos de acordo com a unidade fotoativadora: Z350-BP, Forma-BP e ED-BP (Bluephase-Ivoclar/Vivadent, 20s/1200mW/cm2); Z350-V, Forma-V e
ED-V (Valo-Utradent, 24s/1000mW/cm2); Z350-DC, Forma-DC e ED-DC (Elipar Deep Cure-3M, 16s/1470mW/cm2). Os corpos de prova foram
armazenados em estufa biológica a 37ºC pelo período de 48 horas. Para a Ra foram realizadas três medições com cut off de 0,25mm e para KHN
foram realizadas três endentações com carga de 100Kgf por 20 segundos. Os dados foram submetidos a avaliação por ANOVA two-way e teste de
Tukey(α=0,05). Uma interação significativa entre as variáveis analisadas foi observada para as duas propriedades estudadas: rugosidade (p=0,004) e
microdureza knoop (p=0,005). O tipo de resina composta apresentou diferença significativa para a KHN (p<0,001) e para a Ra (p=0,002), contudo o
tipo de unidade fotoativadora mostrou ter maior influência na KHN (p=0,037).
Conclui-se que a utilização de unidades fotoativadoras com diferentes comprimentos de onda pode influenciar nas propriedades mecânicas das
resinas compostas.

Almeida AS*, Barbosa GM, Sano IS, Bentes AGS, Santos CD, Alves EB, Silva CM, Araújo JLN
Universidade Federal do Pará

PPIC03
Análise do brilho de resinas compostas experimentais contendo diferentes percentuais de carga
Objetivos: Este estudo avaliou o brilho de resinas compostas experimentais contendo diferentes porcentagens de carga, imediatamente após o
polimento e após a simulação de escovação. Métodos: dezesseis corpos de prova em forma de disco foram fabricados para cada resina com
diferentes percentuais de carga (40%, 50%, 60%, 70% e 75%) e polidos com discos de lixa sequenciais. As medições de brilho foram feitas antes da
escovação simulada. Os corpos-de-prova foram submetidos à simulação por 5, 15, 30 e 60 min utilizando uma escova dental elétrica com pressão
padronizada enquanto eram imersos em pasta de dentifrício/saliva artificial. Resultados: Os valores iniciais (baseline) de brilho variaram de 69,7
(40%) a 81,3 (75%) UB (unidades de brilho) e de 18,1 (40%) a 32,3 (75%) UB após 1 hora de escovação. Os maiores valores de brilho foram obtidos
com a resina contendo 75% de carga, enquanto os menores valores foram obtidos com a de 40%.
Conclusões: Todos os materiais testados apresentaram diminuição do brilho. No entanto, quanto maior a carga de preenchimento de uma resina
composta, maior o brilho que ela pode atingir. O brilho das resinas compostas é um fator importante para determinar o sucesso estético das
restaurações anteriores, e essa propriedade pode variar de acordo com a carga de preenchimento do material restaurador.

Souza AVS*, Silva LJR, Alencar CM, Campos EA, Jassé FFA
Universidade Federal do Pará (UFPA)

© 2021 Dental Press Publishing

29

Suplemento J Clin Dent Res. 2021 May-Aug:18(2)

ANAIS OFICIAIS DO 24º ENCONTRO DO GRUPO
BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTÍSTICA

PPIC04
Há um melhor protocolo de acabamento e polimento para resinas compostas em relação à
rugosidade? - Revisão Sistemática e Metanálise em Rede
Objetivo: O objetivo da revisão sistemática foi determinar o protocolo de acabamento e polimento para a resina composta que obtenha uma menor
rugosidade superficial (RS). Materiais e métodos: Foi realizada uma busca nas bases PubMed, Scopus, Web of Science, LILACS, BBO, EMBASE e
The Cochrane Library. Foram incluídos estudos in vitro com pelo menos dois sistemas de polimento e que analisaram a RS. O risco de viés foi
avaliado. Um modelo de comparação de tratamentos mistos foi utilizado para comparar a rugosidade em resinas com diferentes tipos de polidores. A
análise SUCRA foi realizada para classificar a probabilidade do melhor sistema polidor. Resultados: Após a remoção das duplicatas, a triagem do
título e do resumo resultou em 34 estudos. A meta-análise em rede não foi possível para resinas híbridas e micro-híbridas. A análise SUCRA mostrou
que os polidores do tipo disco de lixa permitiram uma menor RS para resinas nanohíbridas e nanoparticuladas com uma probabilidade de 96,5% a
89,4%. A escova de carbeto de silício tem 80,9% de probabilidade de ser o melhor sistema para as microparticuladas.
Conclusão: A utilização de polidores do tipo disco de lixa apresentou um resultado favorável em resinas nanoparticuladas e nanohíbridas. A escova
de carbeto de silício tem uma chance maior de promover uma superfície mais lisa em microparticuladas. (Apoio: FAPs - Fapesp N° 2019/03292-9)

Oliveira AG*, Rocha RS, Bresciani E, Caneppele TMF
Universidade Estadual Paulista - Instituto de Ciência e Tecnologia

PPIC05
Influência da pandemia do Covid-19 nas mudanças de hábitos e prevalência de sintomas do
bruxismo e hipersensibilidade dentinária
O objetivo desse estudo foi avaliar a relação entre sintomas de bruxismo e da hipersensibilidade dentinária com a pandemia da COVID-19. A
pesquisa foi conduzida através de formulário eletrônico online que constou de perguntas acerca da saúde bucal e do comportamento do indivíduo
em relação à pandemia buscando estabelecer uma relação entre esses fatores. Foram escolhidos aleatoriamente, 140 voluntários para responder o
questionário proposto. Após a pesquisa ter sido concluída os dados foram analisados estatisticamente por meio da regressão linear simples(P<0,5),
com nível de significância de 5%. Observou-se que a maioria dos voluntários fizeram o isolamento social (98,9%) e cumpriram até mais de 4 meses
de isolamento (51,2%) em condições econômicas adversas, sendo a grande maioria do sexo feminino (83%). Houve uma associação entre o sexo
dos voluntários com sentimentos de medo e ansiedade e os sintomas como enxaquecas e cefaleias, que estavam presentes em 58,2% voluntários
participantes. Cerca de 47,6% dos voluntários afirmaram que os sintomas relacionados ao bruxismo e hipersensibilidade dentinária relatados não
eram percebidos antes da pandemia. Um percentual de 33,9% dos voluntários tinha o hábito de ranger os dentes a noite e apenas 41,8%
compareceram a uma consulta com o cirurgião-dentista durante a pandemia.
De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, pode-se concluir que quase metade da população estudada apresentou algum sintoma clínico
característico do bruxismo ou hipersensibilidade dentinária após o início da pandemia.

Jesus LV*, Gomes LJ, Machado RMM, Souza CMC
UNIFTC

PPIC06
Avaliação da microdureza superficial de resinas compostas do tipo "Bulk Fill" e convencional
após ciclagem ácida
INTRODUÇÃO: Alterações de estrutura superficial são características presentes em resinas compostas quando expostas a quedas bruscas de pH,
principalmente em indivíduos que possuem erosão dentária. Apesar da literatura descrever mudanças de superfície para resinas compostas
convencionais, poucos estudos abordaram essas alterações para as resinas bulkfill. OBJETIVO: Diante disso, este estudo objetiva avaliar a
microdureza de superfície de dois tipos de resina composta, uma convencional e outra bulkfill, através da análise de microdureza superficial após
ciclagem ácida. MATERIAIS E MÉTODOS: Posteriormente a verificação da microdureza inicial, 10 matrizes de 2 mm dos dois tipos de resinas
analisadas foram imergidas em duas soluções (água destilada e suco de laranja), formando dois grupos. A microdureza superficial foi novamente
analisada após 1, 7, 14 e 28 dias, respectivamente. A análise estatística dos dados obtidos foi realizada utilizando os testes ANOVA a três critérios e o
pós-teste de Tukey. RESULTADOS: Os valores de microdureza para a resina bulkfill foram significativamente menores em ambas as soluções
testadas quando comparado aos valores iniciais e a resina convencional. As diferenças entre os líquidos analisados não foram significativas para
nenhum dos grupos, quando avaliados em um mesmo tempo.
CONCLUSÕES: A resina convencional parece apresentar maior microdureza que a bulkfill. Entretanto, quando avaliadas individualmente, as resinas
não apresentaram comportamento satisfatório em ambiente de baixo pH.

Cunha RIM*, Maia AC, Caldas MRGR, Medeiros MCS, Ferreira IA, Araújo DFG
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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PPIC07
"Clareamento dental de dentes desvitalizados: Uma abordagem conservadora para estética do
sorriso."
Atualmente, nos consultórios odontológicos, os pacientes estão sempre à procura de tratamentos estéticos que satisfaçam suas expectativas, onde
dentes brancos e alinhados influenciam a auto estima do indivíduo. A presença de elementos dentais escurecidos interferem na harmonia do sorriso,
e esses escurecimentos podem ser de origem intrínseca ou extrínseca. Diante do exposto, o objetivo do presentes estudo foi realizar um revisão da
literatura sobre as técnicas de clareamento dental suas indicações e limitações, sendo recrutados artigos científicos, publicados nas bases de dados
virtuais Scielo e PubMed entre os anos de 2019 a 2021. Dentre as alterações de origem intrínsecas pode-se citar à necrose pulpar, trauma dental e
excesso de material obturador endodôntico. Neste contexto o clareamento de dentes desvitalizados, apresenta-se como uma primeira opção visto
que não requer remoção de tecido dentário sadio e, quando necessário, permite a associação de terapias adicionais mais invasivas. Para realização
deste clareamento existem várias técnicas e protocolos, as quais apresentaram pros e contras. Os protocolos atuais para o clareamento de dentes
não vitais utilizam como agente clareador o peróxido de hidrogênio ou o peróxido de carbamida.
Conclui-se que o clareamento é uma alternativa para clarear dentes com escurecimento de origem intrínseca.É uma ótima escolha de tratamento,
considerada segura, eficiente e com o melhor custo-benefício, desde que seja realizado um diagnóstico criterioso.

Ribeiro JA*, Albuquerque VN, Santana HS, Barbosa SB, Gomes GERQ
Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX

PPIC08

Formação de Cárie por Streptococcus mutans nas Margens de Restaurações com Materiais
Bioativos
Avaliar a formação de cárie artificial nas margens de restaurações com materiais bioativos ou resina composta em esmalte e dentina. Foram obtidos
100 espécimes a partir de incisivos bovinos. Cavidades padronizadas foram confeccionadas na superfície e restauradas com um dos seguintes
materiais (n=20, 10 esmalte/ 10 dentina): Cention N (CN); Cention N + adesivo (CA); Equia Forte (EF); Tetric N-Ceram (TC); e grupo controle (SR),
sem restauração. Todos foram submetidos a envelhecimento (5.000 ciclos térmicos), esterilizados e expostos a um desafio cariogênico utilizando um
sistema bacteriano com Streptococcus mutans. A desmineralização decorrente da formação de cárie foi quantificada por meio da microdureza Knoop
(KHN) (superficial e subsuperficial). Os efeitos do desafio foram ainda avaliados por microscopia de luz polarizada. Em relação à microdureza
superficial, os dados da porcentagem de perda dessa KHN (%PMS) foram obtidos e submetidos ao teste de Kruskal-Wallis na dentina, e à análise de
variância de ANOVA 1 fator e ao teste Tukey no esmalte, sendo esses últimos também aplicados aos dados referentes a KHN de subsuperfície de
ambos os tecidos. Os grupos EF, CN e CA apresentaram menor %PMS tanto em esmalte quanto em dentina. Já em relação à KHN de subsuperfície
os grupos EF, CN, e CA não apresentaram diferença estatística em esmalte, e o grupo EF exibiu os valores mais altos dessa KHN em dentina.
Materiais restauradores bioativos forneceram proteção ao tecido adjacente (esmalte e dentina), evidenciada pela menor variação dos valores de KHN
após a indução de cárie. (Apoio: FAPESP N° 2019/14729-9)

Fernandes JB*, Contreras SCM, Garcia MT, Caneppele TMF, Junqueira JC, Bresciani E, Caneppele TMF
ICT UNESP - São José dos Campos

PPIC09
Avaliação do conhecimento dos alunos de Odontologia da Universidade Municipal de São
Caetano do Sul a respeito de manchas brancas dentárias
A mancha branca no esmalte dentário pode ter várias etiologias, dentre elas a cárie dentária ativa ou inativa, hipoplasia do esmalte e fluorose. A cárie
dentária apresenta-se como uma opacidade localizada no esmalte, após a desmineralização primária causada por ácidos produzidos por bactérias,
como a Streptococcus mutans. A hipoplasia dentária é uma má formação do esmalte, que tem consequências sistêmicas, locais e hereditárias,
enquanto a fluorose dental é causada pela ingestão crônica do flúor durante o período de odontogênese, ambas tem características clínicas
semelhantes. No âmbito acadêmico, a disciplina de Dentística é a responsável pelas informações passadas aos alunos a respeito desse tema, os
deixando seguros e preparados para diferenciar os tipos de manchas brancas pois, o correto diagnóstico da lesão de mancha branca é de suma
importância para indicação do tratamento adequado. O presente projeto avalia, através de um questionário, o conhecimento dos alunos de
Graduação em Odontologia da Universidade de São Caetano do Sul frente ao diagnóstico dos diferentes tipos de mancha branca no esmalte
dentário.
A pesquisa encontra-se em andamento e como resultados parciais, a hipoplasia de esmalte teve o menor índice de acertos (23%), seguido da
fluorose (58%) e com mais acertos as lesões de cárie com 71%. Em relação a percepção do aluno temos que apesar de terem tido um adequado o
treinamento recebido para diagnóstico de manchas brancas durante a graduação (44,1%), 64,3% não se sentiram aptos a identificar os diferentes
tipos de manchas brancas.

Gomes TS*, Melo ASF, Rossi B, Rossi B
Universidade municipal de são Caetano do sul
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PPIC10
Atividade antibacteriana do dimethylaminohexadecyl
propriedades mecânicas de materiais restauradores

methacrylate

e

a

influência

nas

Objetivo: Analisar a atividade antibacteriana do monômero "dimethylaminohexadecyl methacrylate" (DMAHDM) e sua influência nas propriedades
mecânicas de materiais restauradores resinosos. Metodologia: Revisão de escopo da literatura, baseados em pesquisas originais, in vitro, publicados
de 2015 a 2020, sem restrição de idioma, utilizando como algoritmo de busca a sigla "DMAHDM" para todas as bases de dados. Resultados: Entraram
nessa pesquisa 24 títulos. A extração de dados revelou informações acerca de atividade antibacteriana imediata e a longo prazo, interações químicas
e propriedades mecânicas. O DMAHDM apresentou eficácia antibacteriana contra P. gingivalis, P. intermedia, A. actinomycetemcomitans e F.
nucleatum, sendo capaz de induzir uma transição no equilíbrio do biofilme sem induzir resistência, aumentando o número de espécies comensais e
colonizadores primários como S. sanguinis e S. gordonii. A adição do DMAHDM em compósitos de resina não alterou negativamente as propriedades
de resistência flexural, módulo de elasticidade, rugosidade e dureza da superfície para os artigos analisados. Pela análise da interação química, a
associação de DMAHDM com 2-metacriloiloxietilfosforilcolina (MPC) ou nanopartículas de prata potencializou o efeito antibacteriano.
Conclusões: o DMAHDM demonstrou eficácia antibacteriana em estudos in vitro, e pode ter sua ação potencializada pela associação com MPC. Além
disso, não há influência negativa nas propriedades mecânicas.

Oliveira FJD*, Silva-Filho PSF, Costa MJF, Caldas MRGR, Borges BCD, Araújo DFG
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PPIC11
Avaliação da estabilidade de cor dos infiltrantes resinosos como tratamento micro invasivo em
lesões cariosas - revisão sistemática
O objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho dos infiltrantes resinosos a longo prazo, no que se refere ao seu grau de manchamento quando
aplicados e expostos a substâncias pigmentadas, especialmente aquelas com coloração mais escuras como o café e vinho tinto. Foi realizada uma
busca nas bases de dados PubMed, periódico CAPES, Lilacs e Scielo, para através de uma revisão sistemática, buscar evidências que mostrem a
capacidade que os infiltrantes têm de manter sua estabilidade de cor no meio oral.
Diante disso foi possível verificar que o infiltrante tem alto índice de manchamento devido ao alto teor do monômero TEGDMA (trietileno glicol
dimetacrilato) em sua composição, sendo necessários estudos para aprimorar a constituição dos infiltrantes sem que haja prejuízo no seu coeficiente
de penetração. Em contrapartida, o clareamento e a profilaxia com pasta de polimento parecem ser métodos promissores para melhoria do aspecto
de manchamento.

Gomes LJ*, Jesus LV, Souza CMC
Uniftc

PPIC12
Métodos de avaliação de destreza manual para treinamento pré-clínico: percepção de estudantes
de odontologia
Objetivo: Avaliar a percepção de estudantes de odontologia quanto os métodos de avaliação de destreza manual para treinamento pré-clínico.
Métodos: Estudantes do 5º ano de graduação em Odontologia (N=60) (CAEE: 06953118.6.0000.5416) executaram 5 testes de destreza manual
(O'Connor Finger Dexterity, Purdue Pegboard, Dental Manual Dexterity Assessment - DMDA, Class One Cavity Preparation Assessent e Class One
Composite Resin Restoration Assessment) e responderam um questionário com questões abertas. O escore médio obtido na avaliação da qualidade
dos preparos e restaurações foi considerado como padrão-ouro, estimadas a sensibilidade, a especificidade, a acurácia e os valores preditivos
positivos e negativos dos testes. Assim, construída a curva ROC e calculo da área da curva (AUROC). Para os dados qualitativos utilizou-se o DSD
com o auxílio do Qualiquantisoft® Resultados: A análise dos dados quantitativos está sendo realizada para a apresentação dos resultados, devido a
pandemia houve atraso no estudo. Quanto a avaliação qualitativa, o DMDA foi percebido pela maior parte dos estudantes como o mais fácil de
executar (76,6%) e o Perdue Pegboard como aquele que mediu melhor a destreza manual (73,3%). Considerando os procedimentos restauradores,
os estudantes avaliaram sua destreza como adequada (86,6%).
Conclusão: Por meio da análise qualitativa foi possível observar que o DMDA foi o teste mais fácil de executar, o Purdue Pegboard que mediu melhor
sua destreza manual e que possuíam destreza adequada para a realização dos procedimentos propostos. (Apoio: FAPs - FAPESP N° 2019/11211-9)

Genaro LE*, Possetti TCN, Garcia PPNS
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PPIC13
Efeito do hidróxido de cálcio na adesão à dentina após clareamento interno
Objetivo: avaliar o emprego da pasta de hidróxido de cálcio, como curativo de demora, na resistência de união (RU) entre a dentina pulpar e a resina
composta após clareamento interno com perborato de sódio associado ao peróxido de hidrogênio 20%. Métodos: Quarenta incisivos bovinos recém
extraídos foram submetidos a três cortes sequenciais para a obtenção das amostras referente a dentina da câmara pulpar, face vestibular. Estas
foram posteriormente lixadas, posicionadas em câmaras pulpares artificiais e divididas em 4 grupos: CN-controle negativo (sem clareamento +
restauração), CP-controle positivo (clareamento + restauração imediata), C7 (clareamento + restauração após 7 dias), HC (preenchimento da câmara
pulpar com pasta de hidróxido de cálcio por 7 dias + restauração). Para restauração foi utilizado um sistema adesivo convencional de 2 passos e uma
resina composta nano-híbrida. Após a restauração, as amostras foram cortadas em palitos e preparadas para teste de microtração. Os dados de RU
foram avaliados estatisticamente pelos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (p<0,05). O padrão de fratura foi classificado como: adesiva, coesiva ou
mista. Resultados: O grupo CP apresentou os menores valores de RU obtidos. O grupo HC mostrou valores significativamente semelhantes ao CN.
CN e C7 não diferiram estatisticamente. O padrão de fratura foi predominantemente do tipo adesiva, em todos os grupos.
Conclusão: O emprego da pasta de hidróxido de cálcio não mostrou efeito negativo na adesão da resina composta à dentina pulpar após clareamento
interno. (Apoio: FAPs - Faperj N° FAPERJ E-26/202.784/2019, E-26/201.142/2020)

Machado MLV*, Marques JN, Pacheco LP, Pacheco DF, Simão RA, Prado M
Universidade Veiga de Almeida – RJ

PPIC14
Panorama do uso do amálgama na clínica odontológica
Objetivos: Conhecer o panorama do uso das restaurações de amálgama pelos cirurgiões-dentistas, visando colaborar com as discussões sobre a
manutenção do ensino desse material nos cursos de Odontologia. Métodos: Estudo transversal, através da aplicação de questionário semiestruturado
enviado eletronicamente aos cirurgiões-dentistas cadastrados no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. As perguntas objetivas
foram analisadas pela estatística descritiva e as subjetivas pelo Discurso do Sujeito Coletivo. Resultados: Havendo disponibilidade de amálgama, dos
260 cirurgiões-dentistas respondentes, 60% usariam esse material. Quanto à estimativa de restaurações executadas, 51,7% dos profissionais do
serviço público e 22,7% do privado presumem que mais de 25% das restaurações de dentes posteriores executadas mensalmente, sejam com
amálgama. Observou-se que 63% dos entrevistados acham necessária a permanência do amálgama na clínica odontológica e 88% acreditam que o
ensino desse conteúdo dever permanecer. Da análise das respostas subjetivas emergiram as categorias "importante para o serviço público e planos
de saúde", "longevidade", "estética", "toxicidade do mercúrio", "existem materiais melhores" e "capacitar alunos".
Conclusões: Segundo os dentistas respondentes, a despeito da grande evolução dos materiais adesivos, o amálgama ainda continua sendo utilizado
para restauração de dentes posteriores, notadamente no serviço público, e o ensino desse conteúdo deve permanecer nos cursos de graduação de
Odontologia.

Costa SDS*, Cavalcante CS, Ferreira MAF, Araújo DFG, Ferreira IA, Caldas MRGR, Medeiros MCS
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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