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Introdução e Objectivos: Um desafio da dentisteria contemporânea relaciona-se com a disponibilização de adesivos simples e rápidos de aplicar e a manutenção do desempenho 
adesivo das restaurações aos diversos substratos dentários. Os recentes sistemas Self-etch, all-in-one tendencialmente possibilitam reduzir os erros inerentes aos procedimentos 
de preparação e aplicação de sistemas de multiplos-passos e promovem menor grau de sensibilidade pós-operatória. Alguns estudos sugerem que a estabilidade da interface adesiva 
compósito/dentina depende da adesão eficaz da interface compósito/esmalte (Torkabadi et al., 2009). Contudo, os resultados dos ensaios clínicos, com sistemas all-in-one registam uma 
redução do desempenho das restaurações com compósitos de classes I/II por pigmentações e desadaptação nas margens de esmalte (Perdigão et al., 2009). Com este trabalho pretende- 
-se apresentar um caso clínico onde se utiliza a técnica de pré-acondicionamento ácido do esmalte aquando da utilização de adesivos “all-in-one” na restauração directa com compósito 
de dentes posteriores. Descrição do Caso: Um paciente do sexo masculino com 18 anos apresentou-se com queixas de sensibilidade dentária na zona posterior direita da mandíbula. 
Diagnosticou-se a presença de lesão de cárie de média extensão no dente 4.6 e carie secundária no dente 4.7. Após remoção clínica das lesões de cárie e conformação do preparo 
cavitário classe I foi aplicado o isolamento absoluto do campo operatório. Nas margens de esmalte das preparações foi aplicado ácido ortofosfórico 37%, durante 30 segundos. Após 
remoção do ácido, um adesivo self-etch, all-In-one (Xeno V®) foi aplicado, simultaneamente no esmalte e na dentina, e fotopolimerizado. As cavidades foram restauradas com compósito 
usando uma técnica incremental estratificada. Implicações Clínicas: O condicionamento ácido selectivo do esmalte pode prevenir defeitos marginais adesivos das restaurações. O uso 
dos All-In-One tecnicamente é mais rápido e menos sensível, podendo prevenir a sensibilidade pós-operatória em substratos dentinários pouco mineralizados, por patologia e/ou por 
fisiologia inerente à idade da dentina.
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CARIOLOGIA  / MED. DENTÁRIA PREVENTIVA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Sistemas adesivos all-in-one: controlo clínico da adaptação marginal em 

Introdução: Os probióticos são definidos como agentes que encerram na sua composição determinados microrganismos os quais, quando usados em quantidades adequadas e sob 
determinadas condições, podem influenciar positivamente a saúde do hospedeiro. Devido ao aparecimento generalizado da resistência bacteriana aos antibióticos, o conceito de terapia 
probiótica tem sido considerado para a aplicação em saúde oral; a cárie dentária, a doença periodontal e a halitose estão entre as patologias alvo de estudo no que respeita aos potenciais 
efeitos benéficos destes agentes. A capacidade de adesão e concomitante colonização das estruturas orais constitui uma das suas propriedades essenciais, sublinhando-se ainda o facto 
de que a existência natural de probióticos na microbiota oral representa uma clara vantagem em termos de resposta imunitária. Objectivos: Com este trabalho os autores propõem-
-se, através de uma revisão da literatura e, tendo por base a melhor evidência científica disponível, definir as possíveis aplicações dos agentes probióticos mais estudados e quais as 
vantagens que poderão representar em termos de saúde oral. Métodos: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica (Pubmed/Medline, The Cochrane Library, EbscoHost), utilizando como 
palavras-chave: «probiotics»; «oral health». A pesquisa compreendeu publicações entre 2000 e 2010, dando-se preferência a metanálises e artigos de revisão; seleccionaram-se 14 
artigos atendendo ao tipo de publicação, conteúdo científico do resumo e relevância clínica atribuída. Resultados e Conclusão: Apesar do número considerável de referências disponíveis, 
não são muitas as que, de forma inequívoca, sublinham os efeitos dos probióticos na cavidade oral. Determinadas espécies de Lactobacillus e Bifidobacterium constituem exemplos 
destes agentes. Atendendo ao seu potencial essencialmente preventivo, constituem uma área de reconhecido interesse, despertando a necessidade de desenvolver estudos clínicos 
randomizados, englobando igualmente uma eventual aplicação terapêutica.
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CARIOLOGIA  / MED. DENTÁRIA PREVENTIVA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Agentes probióticos e saúde oral: uma revisão

Introdução: A cárie dentária é uma doença com alta prevalência em todo o mundo, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde como um grave problema de Saúde Pública 
que afecta pessoas de todas as idades. A par das medidas preventivas adequadas, assume cada vez maior importância o diagnóstico da cárie dentária na sua fase inicial, antes de se 
formar a cavidade. Objectivos da apresentação: Rever os factores etiológicos da doença e descrever o que se passa na estrutura dentária durante o processo carioso antes do dente 
apresentar uma cavidade bem como a importância do diagnóstico da cárie dentária nesta fase precoce. Materiais e Métodos: A partir de uma revisão bibliográfica, efectuada na Medline, 
os autores abordam o processo de desmineralização que ocorre no desenvolvimento da doença. Também é revista uma forma específica de expressão da doença, a cárie precoce de 
infância. Seleccionaram-se alguns dos artigos publicados nos últimos 10 anos em revistas científicas de referência. As expressões pesquisadas foram: “early childhood caries”, “caries 
development” e “tooth demineralization”. Resultados: A compreensão da fisiopatologia da doença e da génese da cavitação tem motivado alterações aos conceitos anteriores de cárie 
dentária, dando origem à denominação “lesão pré-cavitária”, que encerra em si grande parte destes novos conceitos. Realça-se também a importância do diagnóstico precoce da cárie 
precoce de infância, para que seja possível actuar em fases em que a cavidade de cárie ainda não está estabelecida. Conclusão: O melhor entendimento das fases iniciais da cárie dentária 
permite identificar a doença em estádios mais precoces. A importância do diagnóstico precoce reside na possibilidade de evitar a cavitação das lesões e assim controlar mais facilmente 
a doença.
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CARIOLOGIA  / MED. DENTÁRIA PREVENTIVA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Cárie dentária - a doença antes da cavidade

Introdução e objectivos: A fusão é uma anomalia dentária de desenvolvimento. A fusão resulta da união embriológica de dois germens dentários, originando um dente de tamanho 
aumentado. Esta alteração ocorre mais com maior frequência em dentição decídua. O objectivo da apresentação será a exposição e análise de três casos clínicos e respectiva revisão 
bibliográfica. Descrição dos casos: Apresentação de três casos clínicos de fusão dentária em dentes decíduos; Referentes a um doente, sexo masculino de 4 anos, o segundo doente, 
sexo feminino de 6 anos e o terceiro doente, sexo feminino de 7 anos, que compareceram a consultas de rotina na Clínica Universitária da UCP. Para cada caso foi efectuada uma história 
clínica detalhada, exame clínico intra e extra-oral minuciosos, fotografias intra e extra-oral e exames complementares de diagnóstico. A revisão bibliográfica limita-se a publicações da 
medline, nos últimos 10 anos, com as palavras-chave: “Double teeth”; “Dental fusion”; “Dental anomalies”. Implicações clínicas: É indispensável o diagnóstico diferencial precoce para 
a elaboração de um adequado plano de tratamento, contribuindo para um correcto desenvolvimento craniofacial.
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CARIOLOGIA  / MED. DENTÁRIA PREVENTIVA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Fusão dentária - a propósito de três casos clínicos
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Introdução: A Nefrocalcinose é uma síndrome rara, caracterizada por precipitações difusas de Cálcio no parênquima renal, podendo causar redução das funções renais em diferentes 
graus e, em estados avançados, completa falência renal. Uma das manifestações que pode surgir nesta síndrome é a Amelogénese Imperfeita estando publicados alguns casos recentes 
que referem esta associação. Objectivos da Apresentação: Através de um caso obtido na prática clínica, alertar o Médico Dentista para a necessidade de encaminhamento do paciente 
que seja portador de Amelogénese Imperfeita para uma consulta de nefrologia. Descrição do Caso: Um paciente de 38 anos, do sexo masculino, deslocou-se à clínica da FMDUP para 
avaliação do seu estado de saúde oral, por encaminhamento do seu nefrologista. Na observação clínica e após a realização dos exames complementares de diagnóstico o paciente foi 
diagnosticado como sendo portador de Amelogénese Imperfeita hipoplásica. O tratamento deste paciente consistiu na realização de restaurações com resinas compostas que tiveram 
como objectivo mascarar as hipoplasias existentes. Apesar deste caso ter sido enviado pelo nefrologista, foi possível, através de uma revisão bibliográfica, verificar a importância que o 
médico dentista pode ter no despiste precoce da Nefrocalcinose. O despiste precoce da Nefrocalcinose, permite ao nefrologista intervir numa fase da doença em que os danos na função 
renal ainda são frustres, aumentando a longevidade renal. Assim, a Amelogenese Imperfeita pode ser o primeiro sinal clínico, bem precoce de uma nefrocalcinose. Implicações clínicas: 
A Nefrocalcinose é uma síndrome que, se não for atempadamente diagnosticada, leva a uma redução significativa na qualidade de vida do paciente. Nesse sentido, o médico dentista, 
ao diagnosticar a Amelogénese Imperfeita pode ter um papel preponderante na identificação precoce desta síndrome, encaminhando o paciente para o nefrologista, e assim contribuir 
para um melhor prognóstico da doença.
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CARIOLOGIA  / MED. DENTÁRIA PREVENTIVA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A nefrocalcinose - sua relação com a amelogénese imperfeita: caso clínico

Introdução e Objectivos: O comportamento ansioso do paciente na consulta de Medicina Dentária emerge da sua personalidade e do seu perfil, A classificação das suas características 
psicológicas e comportamentais, permitem uma extrapolação da relação entre a forma da cara, a personalidade e o temperamento da pessoa bem como sua predisposição para um 
comportamento ansioso. O objectivo deste trabalho é o de deduzir características psíquicas como a ansiedade a partir de traços anatómicos. Tipos de estudos revistos: Foram utilizados 
as bibliotecas digitais Science Direct, Pubmed, Medline, Elsevier, e as palavras-chave: “anxiety”, “dental anxiety”,”dental phobia”,”anxiété dentaire”,” phobie dentaire”, “ansiedade 
e fobia dentária” e revistos 39 artigos relacionados com a avaliação do perfil do paciente, e publicados entre 1982 a 2007. Resultados: O perfil do paciente, poderá ser determinado 
pela observação de dados relativos a este e, classificá-lo segundo o perfil somático, psicológico e patológico. Para tal, foram surgindo várias escalas que abordam a biopsicotipologia 
do paciente, entrepondo a relação entre a forma da cara, a personalidade e o temperamento da pessoa. O perfil somático leptossómico, alto, magro, pele pálida, tórax estreito e 
psicologicamente nervosos são tendencialmente mais ansiosos. Em contraste com os pacientes somáticamente pícnicos, faces coradas, generosas, e simpáticas e psicologicamente 
linfáticos desenvolvem menos fobias. No que concerne ao perfil patológico pícnicos tem afinidade patológica para a psicose: Maníaco-depressiva e os leptossómicos afinidade patológica 
com a Esquizofrenia. Conclusão: O temperamento do paciente bem como as suas características fisionómicas podem deixar inferir acerca da probabilidade deste sentir ansiedade na 
consulta de Medicina Dentária podendo instigar a distinção entre pacientes e a decisão de estratégias de abordagem durante o tratamento. Implicações clínicas: É vantajoso descortinar, 
à priori, através de características físicas, temperamentais, psíquicas e psicológicas a propensão para desenvolver a patologia “ansiedade” no consultório dentário.
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CARIOLOGIA  / MED. DENTÁRIA PREVENTIVA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Perfil bioemocional do paciente com ansiedade dentária

Introdução: A Cirurgia Periodontal Estética (CPE) para recobrimento radicular (RR) visa corrigir defeitos gengivais que levam uma harmonia gengival e possível hipersensibilidade 
dentinária. Os objectivos deste tipo de cirurgia são: repor a posição da margem gengival e/ou alterar as características da gengiva marginal. As técnicas mais utilizadas para RR são 
os retalhos pediculados, os enxertos gengivais, e a regeneração tecidular guiada. A manutenção destes casos deverá ser feita por uma equipa constituída por um Periodontologista e 
um Higienista. Objectivo: Apresentar casos clínicos com recessão gengival (RG) tratados cirurgicamente e o protocolo seguido para a manutenção dos resultados obtidos. Materiais 
e métodos: Foram seleccionados 10 pacientes com RG acompanhados na consulta de higiene oral. Após ensino e motivação para as novas técnicas de escovagem a instituir, o estado 
periodontal do paciente foi reavaliado conjuntamente pela Periodontologista (SCM) e a higienista (IB), decidindo-se a abordagem cirúrgica mais adequada. Dois meses após a intervenção 
cirúrgica o paciente foi novamente observado (SCM) e encaminhado para a higienista (IB), onde passou a ser acompanhado trimestralmente. O pós-operatório variou entre 6 e 24 meses. 
Resultados: Foram tratadas 26 RGs em pacientes com biotipo fino. De acordo com a classificação de Miller, 20 eram classe I, 2 classe II, 3 classe III e 1 classe IV. A RG inicial variou entre 1 
e 7mm (média=2.3mm). O recobrimento radicular foi em média de 85.1%. Após a primeira reavaliação pós-cirúrgica não houve agravamento da RG durante todo o período de manutenção. 
Conclusões: É essencial para o sucesso a longo prazo da CPE que haja uma relação estreita entre o Periodontologista e o Higienista quer no diagnóstico precoce quer na manutenção, 
de forma que sejam correctamente instituídos durante o pré-operatório e mantidos a longo prazo novos hábitos de higiene oral.
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CARIOLOGIA  / MED. DENTÁRIA PREVENTIVA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Cirurgia periodontal estética para recobrimento radicular e manutenção 

Introdução: A estética dentária, principalmente no sector anterior, assume uma importância fulcral. Assim, o Médico Dentista deve ter especial cuidado e primor na realização das 
restaurações de dentes anteriores (Classe III ou Classe IV), sem nunca descuidar a funcionalidade e a oclusão em intercuspidação máxima bem como os movimentos de lateralidade 
e protrusão. Objectivos: Com este poster, os autores pretendem ilustrar um caso clínico de uma restauração classe IV do dente 21 com uma fractura coronal no qual os dentes 
antagonistas extruídos comprometiam seriamente o espaço restaurador. Realizou-se um enceramento de diagnóstico para o planeamento do caso. Descrição do caso: Neste trabalho 
clínico efectuaram-se modelos de estudo e procedeu-se ao enceramento de laboratório. Através destes foi estudada a oclusão do paciente e efectuados desgastes selectivos no modelo 
de gesso. Para a realização da restauração utilizou-se um muro de silicone e foram realizados os desgastes necessários em boca consoante o que tinha sido planeado. Como material 
restaurador foi utilizada uma resina composta nanohíbrida (Synergy D6® - Coltène Whaledent) que foi cuidadosamente acabada e polida de forma a mimetizar o fragmento de dente 
avulsionado aquando da fractura. A utilização de modelos de estudo e de um planeamento do caso permite ao médico dentista visualizar um protótipo do trabalho final, poder fazer um 
estudo adequado do caso e ensaiar os desgastes selectivos necessários à realização da restauração, obtendo assim um prognóstico previsível. A grande vantagem deste método consiste 
em poder demonstrar ao paciente o que virá a ser a restauração final. Implicações Clínicas: O método utilizado (apesar de mais trabalhoso mas necessário dada a exigência estética e 
a interferência deste critério com a oclusão do paciente) permitiu a obtenção de um trabalho final com boa estética, sem interferências na oclusão ou funcionalidade obtendo-se total 
satisfação do paciente. Palavras-Chave: estética, enceramento diagnóstico, restaurações anteriores.
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DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Restauração classe IV do dente 21 - caso clínico
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Introdução e Objectivos: A importância da estética no bem estar psicossocial do individuo já foi amplamente demonstrada, no entanto há pouca informação disponível relativamente à 
percepção do paciente no que diz respeito a uma imagem esteticamente agradável. A selecção do tratamento mais apropriado depende da má-oclusão, dos requisitos específicos de 
espaço, da relação do tamanho dentário e da forma e tamanho dos caninos. A mais recente inovação na tecnologia de resinas compostas é a aplicação de teorias de nano-compósitos em 
materias restauradores. O objectivo da demonstração deste caso clínico é apresentar uma solução alternativa ao tratamento ortodôntico e à cirurgia periodontal, em casos clinicos de 
caninos maxilares ectópicos. Descrição do caso: Paciente caucasiana do género feminino de 43 anos, apresentou-se no consultório revelando-se insatisfeita em relação ao seu sorriso 
O diagnóstico revelou lesões de cárie nos dentes 2.1, 1.1 e 1.2, agenesia do 2.2, e localização ectópica dos caninos superiores com retracção gengival associada. Devido a limitações 
económicas e de duração do tratamento, foi proposto à paciente uma técnica restauradora conservadora com uma resina composta nano-híbrida, Grandio (VOCO, Cuxhaven), para 
restaurar a posição, forma e o comprimento relativo da coroa dos caninos maxilares, e o compomero fotopolimerizável, Comp Natur (VOCO, Cuxhaven), para restabelecer a arquitectura 
gengival. Implicações clinicas: Este caso clínico descreve um procedimento não invasivo que reproduziu a morfologia gengival permitindo ao médico dentista restaurar a forma, posição 
e comprimento relativo da coroa dos caninos superiores, assim como permitiu uma perfeita harmonia com os tecidos moles da paciente. A selecção de um compósito nano-hibrido para 
este tipo de restaurações, apresenta vantagens estéticas e mecânicas, e diminui a contracção de polimerização.

DIA 12 | HALL - 9 | ANA NOGUEIRA | MARGARIDA NUNES | PATRÍCIA TEIXEIRA PIRES | TERESA OLIVEIRA | PAULO RIBEIRO DE MELO | FMDUP

DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Dentisteria restauradora, num caso clínico de caninos ectópicos superiores

Introdução: A procura por resultados biomiméticos com resinas compostas em dentes anteriores tem levado os fabricantes a introduzir no mercado sistemas capazes de recrear as 
propriedades e efeitos dos tecidos dentários perdidos. Sistemas de resinas compostas com massas para reprodução da dentina, esmalte e efeitos tornam-se previsíveis quando aplicados 
numa técnica incremental de estratificação. Objectivo: Reproduzir a mesma morfologia interna de um dente anterior, opalescência e fluorescência, utilizando diferentes sistemas de 
resinas compostas. Materiais: Guia de silicone (ExpressT2 Putty Soft, 3M ESPE, Seefeld, Germany), resina compostas FiltekT Supreme XTE (dentina A4, A3; esmalte A2, efeito Amber) 
(3M ESPE, Seefeld, Germany), Miris 2 (dentina S4, S3; esmalte NR, efeito Blue) (Coltène/Whaledent, Altstättten, Switzerland) e Opallis (dentina A4, A3; esmalte A2, efeito Amber) (FGM. 
Joinville, SC, Brasil), discos de feltro Diamondflex (FGM. Joinville, SC, Brasil). Métodos: Baratieri LN, Sillas D, Ardu S, Dietschi D, Fahl N, Magne P, Lee YK, Powers JM. A partir de 
uma revisão actualizada da literatura científica indexada, entre os anos de 2000 e 2010 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), com as palavras chave “opalescence”, “fluorescence” e 
“layering technique”. Implicações Clínicas: Todos os sistemas de resina composta usados conseguiram reproduzir a morfologia interna pretendida. Opalescência e fluorescência foram 
observadas em todas as restaurações, embora com intensidade de emissão diferentes.

DIA 12 | HALL - 10 | ANA FILIPA MAGALHÃES ALVES | PAULO CARDOSO MONTEIRO | MARISA DIOGO GOMES | CÁTIA SIMÕES | ISCSEM

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reprodução da morfologia interna de um dente anterior com diferentes sistemas 

Introdução: Cada vez mais se assiste a uma procura de tratamentos para correcção de imperfeições dentárias, graças à importância crescente da estética em saúde oral, sendo os 
diastemas ântero-superiores, uma situação particular que afecta negativamente a aparência de um sorriso. Objectivo: O presente caso clínico visa reabilitar esteticamente o sorriso 
de um doente do sexo masculino, 25 anos, com múltiplos diastemas anteriores, associando a técnica de branqueamento dentário em ambulatório a restaurações directas com resina 
composta, pela técnica de estratificação, descrevendo o protocolo clínico passo-a-passo, devidamente fundamentado numa revisão actualizada da literatura. Materiais: Gel de peróxido 
de carbamida a 10% Opalescence PF® (Ultradent Products, Inc- South Jordan, USA), guia palatina em silicone HD+® (Zhermack - Marl, Germany), resina Composta Sistema Miris 2® 
(Coltène-Whaledent Altstatten, Switzerland), discos Sof-lex Pop-on da série laranja (3M® ESPE- Minnesota, USA), pontas abrasivas de silicone Enhance Multi® (Dentsply, Konstanz- 
Germany), borrachas de polimento do sistema PoGo® (Dentsply, Konstanz- Germany) discos de feltro Diamond Flex® (FGM Produtos odontológicos Ltda, Joinville- Brasil), pasta 
diamantada Diamond Excell® (FGM, Joinville- Brasil) Métodos: Ardu S, Baratieri LN, Behle C, Dietschi D, Fahl N Jr, Magne P, Sillas D, Terry DA, Marus R. Análise bibliográfica: Base 
de dados secundária Medline de 2003 a 2009. Palavras chave: Facial aesthetic; Diastemas; Stratification technique; Composite resin. 12 casos tratados por este método na revisão 
bibliográfica. Resultados e conclusões: O resultado final demonstra que a combinação da técnica de branqueamento em ambulatório aliada a procedimentos restauradores simples e 
conservadores, além de clinicamente adequada, pode produzir excelentes resultados estéticos, reproduzindo a macro e micromorfologia dentária de maneira previsível.

DIA 12 | HALL - 11 | ANA SILVA | ANA CRISTINA MANO AZUL | PAULO CARDOSO MONTEIRO | ISCSEM

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação estética de um sorriso com múltiplos diastemas anteriores - caso 

Introdução e Objectivos: Um sorriso esteticamente agradável e harmonioso é um elemento cada vez mais valorizado na sociedade actual. A importância da face para o ser humano 
reside no facto de esta representar a sua identificação própria. Desta forma, é a função do médico dentista correlacionar os requisitos estéticos do paciente com uma integração 
funcional, visando manter as características individuais. Em reabilitações anteriores, a utilização de coroas em cerâmica pura, NobelProcera™ (Nobel Biocare AB; Gothenburg, Sweden), 
concede uma óptima estética, assim como elevada resistência sobre cargas funcionais e parafuncionais, excelente adaptação marginal e elevada biocompatibilidade. O objectivo deste 
caso clínico é a demonstração do restabelecimento do sorriso recorrendo a coroas totalmente em cerâmica em dentes com tratamento endodôntico prévio associados a restaurações 
em resina composta. Descrição do caso: Paciente de 30 anos, do sexo feminino, veio à MaloClinic em Lisboa com o objectivo de melhorar o seu sorriso devido à intensa pigmentação 
dentária, em especial nas restaurações em resina composta dos dentes anteriores. Inicialmente procedeu-se à avaliação dos tratamentos endodônticos, tendo-se determinado não 
existir necessidade de repetição dos mesmos. De seguida foi realizado branqueamento externo e posteriormente colocados espigões em fibra de vidro bem como os talhes seguidos de 
coroas provisórias. Depois de efectuadas as impressões definitivas colocaram-se coroas definitivas em alumina. O resultado estético foi de encontro com as expectativas, encontrando- 
-se o sorriso bastante harmonioso, enquadrado na face e de acordo com as características da paciente. Implicações clínicas: De acordo com o resultado estético final podemos concluir 
que a reabilitação de dentes com tratamento endodôntico, recorrendo a coroas em cerâmica pura, assegurou que as expectativas elevadas da paciente fossem correspondidas pois a 
reabilitação oral com coroas NobelProcera™ garante o cumprimento de requisitos estéticos, nomeadamente na estabilidade da cor, assim como contribui para a integridade dentária.

DIA 12 | HALL - 12 | CARLOS ALMEIDA | ANDREIA RODRIGUES | MARIANA TRINDADE | RICARDO MARTINS ALMEIDA | PAULO MALÓ

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação estética anterior com coroas em cerâmica pura
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Introdução: A evolução dos materiais dentários trouxe à Dentisteria Operatória do século XXI a criação de novas técnicas restauradoras. Estas permitem uma caracterização cromática 
e de textura das restaurações que se assemelham muito com a estrutura natural dos dentes. A concepção do sorriso ideal é feita tendo como base critérios objectivos mensuráveis 
mas também depende de parâmetros subjectivos. A pré-visualização do resultado final de uma reabilitação anteriormente planeada, permite ao profissional e ao paciente avaliar se as 
alterações a realizar correspondem às expectativas de ambos, aos níveis funcional e estético. Objectivos: Descrever a técnica de coronoplastia utilizando modelos com enceramento 
diagnóstico e chave palatina e enumerar suas vantagens e limitações no planeamento de restaurações directas com compósitos. Materiais e Métodos: Restauração de dentes anteriores 
com recurso a uma chave palatina que permite o restabelecimento da função e aperfeiçoamento da estética. Esta chave permite ainda a obtenção de um contorno palatino e incisal 
adequados, após verificação da articulação dos modelos. Resultados: Nos casos clínicos apresentados foi restabelecida a função e a estética do sector anterior. Os resultados obtidos 
corresponderam às expectativas iniciais e os pacientes sujeitos a esta técnica ficaram satisfeitos com o resultado estético final melhorando também a sua auto-estima. Conclusões: 
A pré-visualização do resultado final permite tanto para o profissional, como para o paciente facilitar a elaboração do plano de tratamento reabilitador de maneira a corresponder às 
expectativas estéticas e funcionais de ambos. Esta técnica que utiliza a chave de silicone como guia para a restauração demonstrou ser de fácil execução e eficaz. A técnica da chave 
palatina implica, porém, uma consulta extra para confecção dos modelos, não possibilitando um resultado imediato.

DIA 12 | HALL - 13 | DÉBORA JOST TRAESEL | MARIANA LOPES DA SILVA | RICARDO SOUSA DIAS | RUTE RIO | VÂNIA BARROS | UCP

DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Coronoplastia de dentes anteriores utilizando uma chave palatina de silicone

Introdução: A solicitação crescente de um sorriso harmonioso por parte dos pacientes tem suscitado um incremento de técnicas e materiais dentários (Dietschi D, 2008). As expectativas 
para a reabilitação oral anterior são muito elevadas, e sempre que possível os pacientes optam por planos de tratamento simples (Baratieri et al., 2009; Mondelli et al., 2007). Como 
exemplo destas situações, refere-se um caso clínico de um paciente de etnia caucasiana, do género masculino, com 47 anos de idade, que compareceu a uma consulta da FMDUP, 
motivado pela possibilidade de ser portador de doença periodontal hereditária, pela insatisfação estética anterior e pela solicitação de uma solução estética célere. Objectivos: Este 
trabalho possui como objectivo principal a apresentação de um caso clínico reabilitado com branqueamento dentário e encerramento de diastema entre os incisivos superiores. Materiais 
e métodos: O paciente foi avaliado segundo um protocolo da consulta de Genética Orofacial da FMDUP e foi delineado um plano de tratamento pluridisciplinar que incluiu o controle da 
doença periodontal, um enceramento de diagnóstico, o braqueamento dentário com o Opalescence® Xtra® Boost e o encerramento do diastema, recorrendo a restauração directa com 
resina composta Voco® Amaris®. Foram adicionalmente executadas três pesquisas bibliográficas na PUBMED, tendo sido utilizadas as palavras-chave dental anterior esthetics diastema 
bleaching; dental anterior esthetics diastema e dental anterior esthetic bleaching. A pesquisa foi limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas espanhol, inglês, português e francês. 
Resultados: A combinação destas técnicas de dentisteria operatória apresentam resultados muito satisfatórios no que respeita à estética e celeridade da reabilitação oral, para o médico 
dentista e sobretudo para o paciente. Conclusão: Um correcto planeamento clínico permite obter resultados estéticos e funcionais satisfatórios devolvendo a harmonia ao sorriso, a 
auto-estima ao paciente e evitando procedimentos mais invasivos e complexos.

DIA 12 | HALL - 14 | FRED LAMAS PINHEIRO | CARLOS PINTADO | JOANNA ANDREIA QUINTAL | PAULA VAZ | PAULO RIBEIRO DE MELO | FMDUP

DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação estética anterior - caso clínico

Introdução: Desde muito cedo da sua existência, o homem busca incessantemente a perfeição e o belo em todas as suas obras e criações. Os principais objectivos da estética dentária 
são: criar dentes de proporções correctas tanto no que respeita a si próprios como no que respeita aos restantes e criar uma disposição dentária bela em harmonia com as gengivas, 
lábios e face do paciente. Estes dois objectivos conseguem-se utilizando referências e são reforçados pela perspectiva e ilusão. Por vezes, alguns pacientes apresentam situações 
estéticas bastante desfavoráveis e de difícil correcção. Felizmente, o olho humano é susceptível a enganos, pelo que a utilização de efeitos de ilusão de óptica pode ser muito útil para 
a resolução de problemas estéticos complexos. Objectivos: Neste trabalho, pretende-se explicar como se pode iludir o olho humano na tentativa de proporcionar uma melhoria na 
estética dentária e do sorriso. Materiais e Métodos: Efectuou-se uma pesquisa bibliográfica na literatura, nos âmbitos da psicologia e ciências da visão e da estética dentária, a partir 
de 1960, sendo atribuída especial relevância ao período posterior a 1995. Todos os artigos científicos seleccionados foram obtidos a partir dos motores de busca Pubmed e Embase, 
com as palavras-chave: “Esthetic Dentistry”, “Esthetic Smile”, “Dental Esthetics”, “Optical Illusions”, “Visual Perception”, “Human Perception” e “Size Optical Illusions”. Resultados: Os 
procedimentos de alteração da forma dentária, através de fenómenos de ilusão de óptica, estão bem documentados. Jogos de linhas, curvas e cores podem dar a aparência de um dente 
mais largo ou mais estreito, mais curto ou mais longo. Jogos de perspectiva são importantes para a aparência de um sorriso mais largo ou mais estreito. Conclusões: A compreensão 
dos fenómenos de percepção visual e ilusão de óptica assume grande importância para o médico dentista que pretenda realizar um trabalho de reabilitação estética por excelência.

DIA 12 | HALL - 15 | HÉLDER OLIVEIRA | ALEXANDRINE CARVALHO | PATRÍCIA MANARTE MONTEIRO | RICARDO FARIA E ALMEIDA | CARLOS FALCÃO | FCS - UFP

DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A utilização de efeitos de ilusão de óptica na estética dentária

Introdução: Os progressos na área da dentisteria minimamente invasiva permitiram a aplicação de métodos químico-mecânicos que promovem o amolecimento selectivo da dentina 
cariada e fácil remoção. Além disso, evitam a excessiva perda de estrutura dentária resultante dos preparos cavitários tradicionais. Objectivos: Analisar os estudos realizados com o 
Carisolv™ para verificar se, clinicamente, é efectivo na remoção do tecido cariado e pode ser considerado uma alternativa viável ao método tradicional. Material e métodos: Efectuou-se 
a consulta de artigos disponíveis nas bases de dados PubMed, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) e Science Direct, desde 1999 até Outubro de 2009. Utilizaram-
-se as palavras-chave “chemomechanical caries removal” AND “Carisolv”. Os critérios de inclusão foram: ensaios clínicos controlados randomizados em que nos grupos de estudo 
utilizavam o Carisolv™ e o instrumento rotativo; estudos que comparavam os dois métodos num dos seguintes parâmetros: percentagem de remoção da cárie, necessidade de anestesia, 
presença de dor, duração e percepção dos pacientes sobre o tratamento. Resultados: Dos 36 artigos identificados, apenas 8 corresponderam aos critérios de inclusão. Através das 
referências bibliográficas foram encontrados mais 3 artigos, obtendo-se no total 11 estudos. Contudo, apenas 7 estudos utilizaram o mesmo critério para avaliar a eficácia de remoção 
da cárie do Carisolv™, que foi de 88.7% vesus 87.3% do instrumento rotativo. O tempo de consulta foi maior, embora o tempo percebido tenha sido inferior, em comparação à técnica 
convencional, talvez devido ao maior conforto sentido pelos pacientes e ao menor recurso à anestesia. Conclusão: Apesar de, clinicamente, o Carisolv™ não proporcionar a remoção 
completa da cárie em todas as situações, nas lesões de cárie de amplo e fácil acesso e que se encontrem cavitadas, demonstra ser, pelo menos, de eficácia idêntica aos instrumentos de 
alta rotação. Portanto o Carisolv™ pode ser considerado uma alternativa válida na remoção de dentina cariada.

DIA 12 | HALL - 16 | IOLANDA RODRIGUES | MARIA JOÃO DUARTE  MENDES | ALEXANDRA LOMBO | PAULA VAZ | PAULO RIBEIRO DE MELO | FMDUP

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Remoção químico mecânica da cárie com carisolv™: uma revisão sistemática
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Introdução: O capeamento pulpar directo é um procedimento clínico que consiste na colocação de um material directamente sobre a polpa coronária. Indicado para dentes temporários 
em estado I de maturação ou quando a exposição pulpar ocorre por traumatismo ou iatrogenicamente. O material de eleição para este procedimento é o hidróxido de cálcio, no entanto 
têm vindo a realizar-se estudos utilizando MTA (Mineral Trióxido Agregado). Em Odontopediatria, este pode ser usado em dentes permanentes e na pulpotomia de dentes temporários 
vitais. Apesar das indicações, neste caso clínico fez-se um capeamento pulpar directo num dente temporário maturo. Objectivo: Avaliar a possível eficácia da utilização do MTA num 
capeamento pulpar directo num dente temporário maturo. Materiais e métodos: Material utilizado: anestésico (Lidocaína 2% - Inibsa®), isolamento absoluto (Dental Dam®), broca 
esférica diamantada e laminada (0.12 - Edental®), escavador de dentina (AsaDental®), MTA (ProRootT), IRM® (Dentsply®) e compósito (A0,5 - OpallisOdontopediatrico®)  Metodologia: 
Anestesia local e isolamento, remoção da lesão de cárie, desinfecção e hemóstase, colocação do MTA e restauração provisória. Após três semanas, remoção da restauração provisória e 
verificação da presença de dentina reactiva, nova restauração e execução de uma radiografia final de controle. Revisão bibliográfica realizada na base de dados Pubmed, ScienseDirect, 
entre 2000-2010, com as palavras-chave: “capping-material”, “dental-pulp”, “MTA”. Discussão: O capeamento pulpar directo na dentição temporária é um tratamento de excepção. 
Indicado no estado fisiológico I e contra-indicado nos II e III. A contra-indicação deve-se ao facto de os dentes temporários perderem a sua capacidade regenerativa em prol da rizálise 
e preparação para a queda fisiológica. O capeamento pulpar directo em caso de polpa não contaminada, com MTA, pode ser uma alternativa à pulpotomia, nesta fase da dentição. 
Conclusão: O MTA parece revelar eficácia no capeamento pulpar directo em dentes temporários maturos, tornando-se uma alternativa de tratamento nesta fase de maturação dentária.

DIA 12 | HALL - 17 | JOANA DIOGO TRINDADE | PAULO ROMPANTE | TERESA VALE | ORLANDA TORRES | DIANA MOURA | ISCSN

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Capeamento pulpar directo num dente temporário maturo com MTA

Introdução e Objectivos: O uso clínico de sistemas adesivos e compósitos aumentou consideravelmente nos últimos anos, sendo estes biomateriais viáveis e eficazes na restauração 
directa de dentes posteriores. Contudo, a contracção durante a polimerização, diferenças nos coeficientes de expansão térmica, dos compósitos e substratos dentários, e a sensibilidade 
da técnica restauradora delimitam a aplicação directa de compósitos a preparos cavitários de pequena-moderada extensão. Os sistemas de resina indirecta podem constituir uma opção 
para grandes restaurações posteriores. Este trabalho pretende descrever uma técnica restauradora indirecta de dentes posteriores com compósitos sem necessidade de envio para 
o laboratório protético, ilustrando o seu protocolo clínico passo-a-passo. Descrição do caso clínico: Reabilitação de uma lesão extensa de cárie com envolvimento cuspídeo, no dente 
3.6, através de uma restauração indirecta com compósitos. Realizou-se um preparo cavitário para onlay e a sua impressão com silicone. Confeccionou-se o modelo em gesso onde foi 
incrementalmente aplicado e fotopolimerizado (1200 mW/cm2, 20 segundos) o compósito (cores de dentina e esmalte e caracterizadores) nanoestruturado Premise Indirect® (Kerr). 
A restauração foi colocada no forno de polimerização (148ºC, 60psi, 20 minutos) Premise Indirect®. A cimentação da restauração, onlay, no preparo cavitário foi realizada com sistema 
adesivo Solo® all-in-one e cimento de resina NX3®. Após ajuste oclusal, realizou-se o acabamento e polimento da reabilitação. Implicações clínicas: Esta técnica restauradora indirecta 
com compósitos apesar de menos conservadora das estruturas dentárias possibilita controlar, a adaptação marginal do compósito, o ajuste de contactos proximais, a forma anatómica 
e a contracção de polimerização, promovendo simultaneamente a rentabilização do tempo clínico. Neste procedimento, o protocolo de polimerização (físico-químico e térmico) contribui 
para o aperfeiçoamento das propriedades físico-mecânicas do compósito o que favorece o prognóstico clínico, que pode ser avaliado pelo desempenho estético, funcional e biológico das 
restaurações extensas de dentes posteriores ao longo do tempo.

DIA 12 | HALL - 18 | J. FRANCISCA DOMINGUES | LILIANA TEIXEIRA | SUSANA COELHO | SANDRA GAVINHA | PATRÍCIA MANARTE MONTEIRO | FCS-UFP

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Restaurações estéticas indirectas de dentes posteriores-técnica no consultório de 

Introdução: A reabilitação de dentes anteriores constitui um desafio do ponto de vista estético. Cada caso requer planeamento e selecção rigorosa das técnicas restauradoras, de 
forma a garantir um resultado perfeito: estético, funcional e minimamente invasivo. Descrição Paciente do sexo feminino, 35 anos, apresenta alteração da cor do incisivo central direito 
endodonciado e restaurações de resina composta anterioresšcom estética insatisfatória. O plano de tratamento contemplou a realização de uma coroa de cerâmica no incisivo central 
direito e a substituição das restaurações de compósito antigas, após branqueamento segundo a técnica inside-outside. Implicações Clínicas: Utilização de dois tipos de materiais 
distintos: cerâmica e compósito. Esta selecção baseou-se no facto das resinas compostas representarem a opção de tratamento mais conservadora, que no caso do incisivo central 
direito, excedia a indicação de utilização deste tipo de material, dada a perda de estrutura. Conclusões: (1) a técnica de branqueamento inside-outside é segura e eficaz no braqueamento 
de dentes não-vitais e (2) a cerâmica e o compósito, apesar de materiais com propriedades e estratégias de tratamento distintas, podem ser combinados de forma a assegurar um 
resultado perfeito do ponto de vista estético. 

DIA 12 | HALL - 19 | JOANA LIMA

DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação estética anterior associando restaurações de cerâmica e compósito

Introdução: A microabrasão dentária baseia-se nos princípios descritos por Croll, sendo uma técnica que remove defeitos de esmalte superficiais de uma forma segura e eficiente e 
ao mesmo tempo um método atraumático. Esta técnica preconiza a aplicação de uma pasta contendo ácido hidroclorídrico e partículas de silicone-carbide nas superfícies afectadas 
promovendo uma remoção uniforme até 0,2 mm de superfície de esmalte. É também uma combinação de erosão química e abrasão mecânica. Quando a má-formação é muito profunda 
poderá ser necessária uma abordagem restauradora com resina composta: a macroabrasão. Objectivo: O objectivo deste poster é mostrar dois casos clínicos nos quais se efectuaram 
duas abordagens diferentes para tratar manchas brancas nos dentes anteriores. Descrição do Caso: No primeiro caso em que foi usada a técnica de microabrasão dentária utilizou-se 
uma broca diamantada grão fino para dar alguma rugosidade, tendo-se aplicado de seguida o Opalustre® - Ultradent (com 6,6% ácido hidroclorídrico) e um gel fluoretado (Fluka®). De 
seguida branquearam-se os dentes com a técnica mista utilizando peróxido de hidrogénio 35% (Whitning Pro® - Buttler) e peróxido de hidrogénio a 7,5% (Whitening Day® - Buttler). No 
segundo caso, protegeram-se as manchas, branquearam-se os dentes com peróxido de carbamida a 15% (Opalescence® - Ultradent) e recorreu-se à técnica de macroabrasão dentária 
com desgaste das manchas e aplicação de uma resina composta microhíbrida (Spectrum TPH®, Dentsply). Ambas as técnicas utilizadas permitiram obter resultados positivos com um 
bom prognóstico dado que o grau de satisfação por parte dos pacientes sob o ponto de vista estético foi elevado com a vantagem de serem técnicas minimamente invasivas, em especial a 
microabrasão dentária. A associação do branqueamento dentário permitiu optimizar ainda mais os resultados estéticos. Implicações Clínicas: A microabrasão e macroabrasão dentária 
associadas ao branqueamento parecem ser técnicas eficazes no disfarce de manchas brancas. Palavras-Chave: Branqueamento Dentário, Fluorose, Manchas Brancas, Opalustre.

DIA 12 | HALL - 20 | J. CARDOSO FERREIRA | PATRÍCIA TEIXEIRA PIRES | MARIA JOÃO ROXO | TERESA OLIVEIRA | PAULO RIBEIRO DE MELO | FMDUP

DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Microabrasão e macroabrasão dentária no tratamento de manchas brancas
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Introdução e Objectivos: A generalização do uso do laser no diagnóstico, prevenção e terapêutica de lesões de cárie dentária depende da elaboração de estudos com credibilidade 
científica que justifiquem a sua eficácia e segurança. Este trabalho de revisão bibliográfica pretendeu identificar os tipos de lasers disponíveis e as opções de aplicabilidade clínica na área 
da Dentisteria. Tipos de Estudos Revistos: Foi feita uma pesquisa na PubMed de artigos publicados entre 1990-2010 usando como palavras chave: “Laser AND dental caries diagnostic OR 
mineral loss OR restoration OR photodynamic therapy”. Resultados: Dos 335 artigos encontrados, foram selecionados 22 de revisão, 25 estudos in vitro, 13 ensaios clínicos randomizados 
e 1 meta-análise. A maioria dos estudos relativos à utilização de aparelhos de fluorescência a laser para diagnóstico de cárie, indicam que estes não têm especificidade e sensibilidade 
suficientes para serem usados como único método de detecção de cáries dentárias. Os lasers mais indicados para o reforço da estrutura mineral são os da família de Erbium, e de 
Nd:YAG. Existem diversos estudos in vitro comprovativos da eficácia destes lasers na prevenção de lesões cariosas. No entanto foram efectuados ainda poucos ensaios clínicos, o que 
impossibilita a sua aplicação generalizada na prática clínica. O recurso a terapias fotodinâmicas para a desinfecção dos preparos cavitários, e o condicionamento das cavidades para 
restauração, constituem linhas de investigação recentes com resultados controversos. Conclusão: Os lasers de díodo podem ser utilizados como método complementar de diagnóstico 
de cáries dentárias. A utilização dos diferentes lasers na prevenção e na terapêutica de lesões cariosas não está ainda suficientemente bem documentada, sendo necessários estudos 
com metodologia adequada para a sua utilização generalizada. Implicações clínicas: Dados os resultados promissores da eficácia do laser no reforço da estrutura mineral, poder-se-á 
potenciar o efeito do flúor na prevenção mais eficaz da desmineralização dos substratos dentários.

DIA 12 | HALL - 21 | LILIANA TEIXEIRA | SUSANA MAGALHÃES COELHO | J. FRANCISCA DOMINGUES | PATRÍCIA MANARTE MONTEIRO | UFP

DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Utilização clínica do laser em dentisteria. Quais as opções terapêuticas?

Introdução e Objectivos: Várias investigações laboratoriais têm analisado as propriedades de sistemas adesivos simplificados self-etch, contudo, são os ensaios clínicos que permitem 
validar os achados laboratoriais e apreciam o desempenho das restaurações e dos adesivos aplicados. Este trabalho pretendeu efectuar uma revisão bibliográfica sobre o desempenho 
clínico de restaurações com compósitos de classes I/II usando sistemas adesivos self-etch, particularmente all-in-one. Tipos de estudos revistos: Foi efectuada uma pesquisa 
bibliográfica no período 2005-2010, na Pubmed/Medline com as palavras chave: “Self-etch”, “all-in-one”, “composites class I/II trial”. Foram seleccionados ensaios clínicos prospectivos. 
Resultados: Dos 31 artigos encontrados, 4 avaliaram a eficácia clínica, por períodos até 2 anos, dos adesivos self-etch de dois-passos e apenas 2 reportam-se aos sistemas all-in-
-one em restaurações com compósitos de classes I/II. O número de restaurações avaliadas é variável. São aplicados os critérios de avaliação do USPHS e como controlo são usados 
sistemas etch-and-rinse ou self-etch de dois-passos. Ao fim de 1 e 2 anos os sistemas self-etch de dois-passos mostram aceitabilidade clínica satisfatória, não revelando diferenças 
significativas relativamente aos sistemas etch-and-rinse. Os sistemas all-in-one estudados revelam um decréscimo significativo da aceitabilidade clínica da cor, pigmentação marginal 
e adaptação marginal das restaurações, ao fim de um ano. Aos 2 anos, um dos sistemas foi classificado como clinicamente inaceitável. A falta de uniformidade na metodologia torna 
difícil a elaboração de revisões sistemáticas nesta temática. Conclusão: Em restaurações de classes I/II os sistemas self-etch de dois-passos mostram desempenho clínico satisfatório 
aos 2 anos. A eficácia dos all-in-one é variável conforme o sistema aplicado e aparenta ser decrescente no mesmo período. São necessários mais ensaios clínicos randomizados e com 
períodos de avaliação a longo prazo. Implicações Clínicas: O uso de sistemas adesivos simplificados em restaurações de classes I/II pode promover alterações marginais estéticas e 
funcionais ao longo do tempo.

DIA 12 | HALL - 22 |  LILIANA GAVINHA COSTA | MARIA DA CONCEIÇÃO MANSO | SANDRA GAVINHA | SANDRA VELOSO FARIA | PATRÍCIA MONTEIRO | FCS - UFP

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Apreciação clínica de sistemas self-etch em restaurações com compósitos de 

Introdução: O melhoramento das propriedades mecânicas e físicas dos compósitos associado a um desenvolvimento dos sistemas adesivos tem permitido a utilização destes materiais 
na maioria das situações clínicas. No entanto, a não obtenção de pontos contacto, a existência de sensibilidade pós-operatória ou cáries recidivantes são ainda problemas que advêm 
da susceptibilidade deste material durante o seu manuseamento. Objectivo: O objectivo deste estudo é o de apresentar a Técnica Incremental Modificada para restauração de cavidades 
classe I e II. Descrição caso clínico: Paciente caucasiano, 35 anos de idade compareceu na consulta com lesão de cárie ocluso-distal no 15. Após diagnóstico e plano de tratamento, 
optou-se por realizar uma restauração directa definitiva com o recurso à técnica incremental modificada. Após preparo cavitário e isolamento do campo operatório, realizou-se o 
condicionamento ácido (Total etch, Ivoclar vivadent, 37% ácido fosfórico) e aplicação de um adesivo de 5ª Geração (Excite, Ivoclar vivadent). Seguidamente, colocou-se na parede 
gengival da caixa proximal, uma fina camada de compósito híbrido microparticulado (Spectrum, Dentsply) sem fotoplimerização prévia, sendo colocada sobre esta uma camada de 
compósito híbrido compactável (Surfile, Dentsply). Este é condensado sobre a superfície dentária e fotopolimerizado 40 segundos. As camadas seguintes são realizadas segundo a 
técnica incremental convencional. A última camada, correspondente à superfície oclusal, é restaurada com compósito híbrido microparticulado de forma a conferir um bom acabamento 
e adaptação marginal. Finalmente realizou-se o acabamento e polimento. Discussão: Esta variante à técnica de restauração de cavidades classe I e II com compósito compactável 
permite minimizar as dificuldades inerentes ao comportamento clínico deste tipo de compósitos. A inserção e adaptação do compósito foram facilitadas, encurtando o tempo necessário 
à realização deste tipo de restaurações. Conclusões: Em conclusão, a técnica incremental modificada pode ser realizada em classes I e II, resultando numa optimização das propriedades 
dos compósitos.

DIA 12 | HALL - 23 | PATRÍCIA TEIXEIRA PIRES | J. CARDOSO FERREIRA | MARISA HENRIQUES | PATRÍCIA MANARTE MONTEIRO | PAULO MELO | FMDUP

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Restaurações classe II - técnica incremental modificada

Introdução e objectivos: O propósito final de uma restauração adesiva é conseguir uma adaptação íntima e duradoira com aos tecidos dentários. Os sistemas self-etch tendem a 
simplificar a técnica adesiva e melhorar o prognóstico da sensibilidade dentária pós-restauração. Contudo, coloca-se a questão: a adesão dos sistemas simplificados varia em função 
dos diversos substratos dentinários? Este trabalho de revisão bibliográfica pretendeu avaliar o comportamento adesivo dos sistemas self-etch em função da variação dos substratos 
dentinários. Tipos de estudos revistos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na PubMed/Science direct, entre os anos 2005-2010, utilizando como palavras-chave “adhesive, dentin 
adhesion, dentin substrate e self-etching” Foram seleccionados artigos de ensaios in vitro e de revisão de bibliografia. Resultados: Dos 77 artigos encontrados, 20 cumprem os requisitos. 
A maioria destes estudos avaliou laboratorialmente, a força de adesão dos sistemas simplificados à dentina com diferentes estruturas.Alguns resultados sugerem que a aplicação destes 
sistemas promove menores forças de adesão à dentina afectada por cárie e à dentina com esclerose (lesões cervicais de origem não bacteriana), comparativamente com aquela obtida na 
dentina estruturalmente saudável. Tendencialmente, é mais importante a constituição do sistema adesivo do que a sua acidez. Não têm sido encontradas diferenças de comportamento 
adesivo nos sistemas self-etch em dentinas de idades jovem e idosa. Face às variáveis a considerar aquando da aplicação metodológica de testes de adesão in vitro, os resultados gerados 
na literatura são controversos e limitativos quanto à interpretação e sistematização desta temática. Conclusões: O comportamento adesivo dos sistemas simplificados à dentina depende 
essencialmente do tipo de sistema adesivo e do diagnóstico estrutural da dentina. São necessários estudos in vivo que avaliem a eficácia adesiva dos self-etch à dentina com diferentes 
características clínicas. Implicações clínicas: A variação estrutural da dentina promovida por manifestações fisiológicas e patológicas pode condicionar a eficácia adesiva dos sistemas 
adesivos simplificados.

DIA 12 | HALL - 24 | SUSANA MAGALHÃES COELHO | DUARTE GUIMARÃES | J. FRANCISCA DOMINGUES | LILIANA TEIXEIRA | PATRÍCIA MONTEIRO | FCS-UFP

DENTISTERIA OPERATÓRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Caracterização clínica dos substratos dentinários e comportamento adesivo dos 
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Introdução: A preparação mecânica do sistema de canais radiculares é uma das fases do tratamento endodôntico não-cirúrgico. Ainda que os objectivos e princípios da instrumentação 
ideal tenham sido definidos há muito, a busca por materiais e técnicas que consigam ajudar o clínico a atingi-los continua. A fadiga cíclica, e a fractura por torsão são os dois principais 
fenómenos responsáveis pela fractura de instrumentos endodônticos. Os sistemas convencionais de instrumentação utilizam um movimento continuo no sentido horário, o que em teoria 
pode potenciar a torção, que resulta da fricção do instrumento no interior do canal. Objectivo: Estudo conceptual da movimentação recíproca na instrumentação mecanizada, através da 
análise artigos relevantes. Materiais e Métodos: A pesquisa foi efectuada através da biblioteca on-line da Universidade Fernando Pessoa, com os motores de busca: Pubmed e Science 
Direct, referentes aos artigos publicados entre 1997-2010. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Ni-Ti, preparation, ProTaper, reciprocation, rotary, single use, alternating 
rotation, continuous rotation, fracture, nickel-titanium, cyclic fatigue, torsional fracture. Conclusão: Desta revisão bibliográfica, conclui-se que da utilização do movimento recíproco 
desta nova técnica, a fractura por torção é mais controlada, reduzindo alguns dosš incidentes pontuais a isso associados. O instrumento alterna entre um movimento no sentido horário, 
e anti-horário, reduzindo o efeito de travamento cónico. Esta técnica permite também a completa instrumentação do canal com uma única lima. Por outro lado a viabilização da utilização 
de uma lima por tratamento endodôntico, resolve a questão que se prende com o aspecto da eficácia da esterilização da limas em relação aos priões.

DIA 12 | HALL - 25 | ANTÓNIO ROMA TORRES | UFP

ENDODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Instrumentação mecanizada com lima única

Introdução: O objectivo da manutenção da dentição natural oferece desde há muito a base para tomada de decisão clínica em Medicina Dentária. Para os profissionais e pacientes, a 
extracção de uma peça dentária tem sido geralmente considerado como um tratamento de último recurso. As tendências actuais da Implantologia enfraqueceram este paradigma tendo 
os profissionais desviado a atenção no sentido de fornecer substitutos dos dentes, muitas vezes apontado como um tratamento igual ou mesmo superior à preservação dos dentes 
naturais. Muitos profissionais passaram a adoptar rapidamente a Implantologia como o novo padrão de atendimento, mas a rapidez desta mudança é motivo de preocupação para 
outros. Objectivos: Esta comunicação pretende aclarar as principais diferenças entre o Tratamento Endodôntico Não Cirúrgico (TENC) e a reabilitação com implantes unitários. Materiais 
e Métodos: A pesquisa bibliográfica foi feita no PubMed, limitando a data de artigos publicados entre 2000 e abril de 2010. As seguintes palavras-chave utilizadas foram: root canal 
treatment AND implants; endodontic treatment AND implants; endodontic outcome; dental implants outcome. Conclusões: O clínico deve considerar cuidadosamente vários factores 
antes de escolher reabilitar um dente com TENC ou substitui-lo por um implante. O resultado deve incluir elevados níveis de conforto, funcionalidade e longevidade estética para os 
pacientes.

DIA 12 | HALL - 26 | CARLOS SARAMAGO | PEDRO GALANTE | H. DAWA | SUSANA DE NOE | MIGUEL ROIG | UIC

ENDODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A racionalização da escolha entre endodontia e implante

Introdução e Objectivos: O Agregado de Trióxido Mineral (MTA) tem sido usado em Medicina Dentária desde meados dos anos 90. É composto principalmente por silicato tricálcico, 
aluminato tricálcico e óxido de bismuto. A sua alta biocompatibilidade, o seu bom selamento e o facto de que os tecidos perirradiculares crescerem sobre este material, fazem com que 
o MTA tenha um amplo leque de aplicações em Endodontia. Este poster pretende clarificar os em diferentes usos do MTA e a sua utilidade no tratamento radicular. Descrição: Vários 
casos clínicos vão ilustrar as diferentes aplicações MTA. O MTA pode ser usado para recobrimento de polpas vitais, selamento de ápices abertos ou perfurações, ou como material retro- 
-obturação em cirurgia apical. Diferentes técnicas foram utilizadas para aplicação e condensação do material. Dependendo do caso, guta-percha e resina epóxica foram utilizadas para 
backfill. Implicações Clínicas: O MTA é uma das conquistas mais revolucionárias em Endodontia. O MTA tem como indicações a retro-obturação, recobrimento pulpar, preenchimento 
do terço apical de dentes com ápice aberto, apexificação e de reparação de perfurações radiculares. Tem muitas características favoráveis incluindo as boas propriedades de selamento, 
biocompatibilidade, bactericida, radiopacidade e capacidade de ganhar presa na presença de sangue. Assim, o MTA é um material reparador e capaz de regenerar uma inserção 
periodontal e induzindo a osteogénese e cementogénese.

DIA 12 | HALL - 27 |  CARLOS SARAMAGO | PEDRO GALANTE | JOSÉ ANTÓNIO GONZALEZ | ANAÍS RAMIREZ | MIGUEL ROIG | UIC

ENDODONTIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Obturação MTA - casos clínicos

Introdução: A solução de hipoclorito de sódio é o irrigante mais utilizado durante a preparação químico-mecânica do Tratamento Endodôntico não Cirúrgico.Embora a sua utilização seja, 
normalmente, segura, podem ocorrer lesões graves, quando há atingimento dos tecidos periapicais em consequência da sua extrusão através do forâmen apical. A gravidade desta situação 
depende, entre outros factores, da concentração com que se utiliza este irrigante. Este trabalho pretende apresentar, a propósito de um caso clínico, os sinais e sintomas indicativos deste 
tipo de acidente, bem como propôr protocolos de actuação clínicos e pós-operatórios. Descrição do caso clínico: Paciente do género feminino, raça caucasiana, 27 anos de idade,com 
diagnóstico de necrose pulpar no primeiro pré-molar superior esquerdo, apareceu na consulta de Estágio na Clínica Pedagógica da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 
Fernando Pessoa.Durante o TENC ocorreu a injecção acidental da solução de hipoclorito de sódio a 3% para a região periapical verificando-se,imediatamente, dor aguda,hemorragia 
no canal radicular e edema dos tecidos moles adjacentes ao dente 24. Implicações Clínicas: Soluções concentradas de hipoclorito de sódio,quando extruídas,inadvertidamente,para a 
região periapical proporcionam danos tecidulares e incómodo para o paciente.É imperioso reconhecer as suas principais manifestações na cavidade oral bem como iniciar, de imediato,os 
procedimentos adequados a uma situação de emergência clínica como esta.A sintomatologia severa do paciente remete-nos para uma abordagem clínica e terapêutica de modo a evitar 
lesões tecidulares maiores. É necessário monitorizar os pacientes que sofram este tipo de acidente clínico e realizar cuidados pós-operatórios específicos.

DIA 12 | HALL - 28 | CATARINA MARIA PINTO | DUARTE ANTUNES GUIMARÃES | NATÁLIA VASCONCELOS | ANA MOURA TELES | LUÍS FRANÇA MARTINS | UFP

ENDODONTIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Acidente de hipoclorito de sódio - descrição de um caso clínico



54

Introdução: Com o decorrer do tempo, o sucesso do tratamento endodôntico tem sido ampliado, em parte devido aos progressos técnicos e dos materiais usados, que permitem 
simplificar muitos procedimentos e assegurar a sua viabilidade. Contudo, é necessário um conhecimento profundo da morfologia camaral e das suas variações, bem como uma grande 
prática pré-clínica no uso dos vários sistemas de tratamento endodôntico para que possamos assegurar o melhor tratamento aos nossos doentes. Objectivo: Pretendemos, com a 
apresentação deste caso clínico, demonstrar que podemos hoje usar com sucesso materiais regeneradores em endodoncia (MTA), sendo certo que o uso destes deve ser acompanhado 
de bases científicas sólidas e conhecimentos anatómicos profundos. Materiais e Métodos: Um doente do sexo masculino, de 70anos, veio à consulta de endodoncia do 5º Ano do MIMD 
do DMDECFM - FMUC para seguimento do tratamento endôntico, cuja 1ª sessão - necropulpectomia - tinha sido efectuada nas urgências hospitalares de estomatologia dos HUC. O 
dente apresentava radiograficamente uma perfuração camaral, situada na localização frequente do canal Mesio-lingual e emergia perto da zona da furca. Procedeu-se à sua obliteração 
com MTA e regeneração do mesmo. O doente foi controlado 5 meses depois, e, face à sua regeneração favorável, procedeu-se então ao tratamento endodôntico não-cirúrgico, sendo os 
canais preparados com o sistema Protaper® (Dentsply Maillefer) e obturado com Thermafill® (Dentsply Maillefer). Conclusões: Os Médicos Dentistas devem ter conhecimentos clínicos e 
anatómicos sólidos de todos os materiais e técnicas que têm surgido ao longo dos anos, tendo em conta a minimização da ocorrência de acidentes iatrogénicos, bem como a sua pronta 
reparação e recuperação, podendo ainda assegurar aos seus doentes indicações, cada vez mais cientificamente suportadas, da sua previsibilidade.

DIA 12 | HALL - 29 | DIANA FILIPA REBELO | MARCO ANTÓNIO LOUREIRO | PAULO JORGE PALMA | MARQUES FERREIRA | JOÃO SANTOS | FMUC - DMD -  ECM

ENDODONTIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Obturação com MTA de perfuração camaral - caso clínico

Introdução: A eliminação das bactérias do sistema de canais radiculares é o objectivo principal no Tratamento Endodôntico não Cirúrgico (TENC). Este objectivo é alcançado mediantes 
a utilização de instrumentos e das soluções irrigantes. Várias soluções irrigantes foram propostas ao longo dos anos, mas nenhuma por si só apresenta as características ideias. Cabe 
ao clínico, através de uma análise cuidada, escolher qual o tipo de irrigante a utilizar, conhecendo as características de cada irrigante em função das necessidades de cada caso clínico. 
Objectivo: Abordar as principais características das soluções irrigantes mais utilizadas (Clorohexidina, NaOCL, Acido cítrico, EDTA, Álcool, MTAD, Peróxido de Hidrogénio, ECA. Soro 
salino, IKI) em Endodontia, procurando estabelecer um protocolo clínico que satisfaça as necessidades do TENC. Material e Métodos: Através dos motores de busca Pub-med, Scielo-br 
e Science Direct utilizando as palavras-chave, “IRRIGATION SOLUTIONS”, “ENDODONTIC”, “IRRIGANTS”, “CLEANING” foram seleccionados 43 artigos científicos datados entre 1998 
a 2009. Conclusão: Face aos inúmeros irrigantes disponíveis no mercado, cabe ao clínico utilizar os mais adequados de acordo com as suas principais características e necessidades 
clínicas. Através da revisão bibliográfica realizada, podemos concluir que não havendo um “irrigante ideal” que cumpra com todos os objectivos pretendidos ao longo de TENC, a 
combinação de Hipoclorito de Sódio 5,25%, EDTA 17% e Etanol 96º, é a mais adequada na maioria das situações clínicas. A utilização de Clorohexidina a 2% em combinação com outros 
irrigantes pode ser em alguns casos de grande utilidade.

DIA 12 | HALL - 30 | FILIPE ALBERTO NÉRY | MIGUEL MATOS | VERÓNICA RAQUEL FERREIRA DINIS | JOANA MACHADO PINTO | LUÍS FRANÇA MARTINS | UFP

ENDODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Soluções irrigantes em Endodontia

Introdução: Uma perfuração radicular consiste na comunicação entre o sistema canalar e o periodonto. Tratam-se de perfurações iatrogénicas as provocadas na realização da cavidade 
de acesso, por remoção excessiva de tecido são, podendo também ocorrer acidentes deste género no processo de colocação de espigões intra-radiculares ou durante a preparação 
biomecânica do sistema de canais. Objectivos: Com este trabalho pretende-se efectuar uma revisão bibliográfica que aborde o conceito actual, as causas, os factores de risco, a prevenção 
e os possíveis tratamentos para as perfurações radiculares. Materiais e métodos: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica numa base de dados de artigos médicos (Pubmed/Medline), 
utilizando como palavras-chave: “root perforation; endodontic accident; treatment”. A pesquisa compreendeu publicações entre 2000 e 2010, em Inglês e com resumo disponível; 
foram pré-seleccionados 17 artigos atendendo ao tipo de estudo, conteúdo científico do resumo e factor de impacto. Resultados: A prevalência de perfurações radiculares iatrogénicas 
publicada varia de 2 a 12%. A ocorrência destes acidentes deve-se geralmente a remoção excessiva de tecido dentário são, nomeadamente na zona de perigo (região da furca), na procura 
de um melhor acesso ao sistema de canais, a limas endodônticas utilizadas com negligência durante a negociação dos canais, as tentativas de realizar o “bypass” de instrumentos 
fracturados e a utilização incorrecta de instrumentos de preparação canalar para colocação de espigões intra-radiculares. Conclusões e implicações clínicas: O planeamento cuidado 
dos tratamentos, o uso de magnificação e de localizadores apicais electrónicos, e a preparação dos sistemas canalares com instrumentos flexíveis de níquel-titânio, sob irrigação copiosa 
e lubrificação adequada são factores fulcrais na prevenção destes acidentes iatrogénicos. No entanto, quando é diagnosticada uma perfuração, o tratamento deve ser posto em prática 
imediatamente, de modo a optimizar o prognóstico, destacando-se o ProrootMTA® como material de selamento.

DIA 12 | HALL - 31 | JOÃO NUNO SILVEIRA | JÚLIA CABETE | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | JOÃO MIGUEL DOS SANTOS | DMDECMF - FMUC

ENDODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Perfurações radiculares - conceitos actuais

Introdução: O MTA (Agregado de Trióxido Mineral), é um cimento endodontico constituído por uma mistura de cimento Portland refinado e óxido de bismuto. Actualmente, existem duas 
formas de MTA no mercado, o cinza e o branco. Diversos estudos têm demonstrado que MTA é biocompativel, capaz de estimular a cicatrização e a osteogénese. Não produz qualquer 
efeito adverso na micro circulação do tecido conjuntivo, é radioopaco devido à presença de óxido de bismuto, altamente alcalino (pH α12,5), produzindo efeito antibacteriano e é hidrofilico. 
Em Endodontia é utilizado para selamento de perfurações, retroobturações, protecção pulpar directa, pulpotomia, tampão cervical em branqueamentos dentários internos,etc. Uma 
das propriedades que distingue o MTA dos restantes produtos com características semelhantes (hidróxido de cálcio, Super-EBA, IRM, amálgama, etc, é o seu carácter hidrofilico, 
criando presa na presença de humidade. Objectivos da apresentação: Apresentar propriedades (físicas, químicas e biológicas), assim como a sua aplicabilidade em situações clínicas. 
Materiais e métodos: Realizamos uma pesquisa na Pubmed entre os anos 2004 e 2009, utilizamos as palavras chave: MTA, agregado de trióxido mineral, endodontia, retroobturação, 
cemento, pulpotomia, capeamento, obtendo um total de 24 artigos. Foram também utilizados casos clínicos em que este material foi usado. Conclusão e Resultados: Após a utilização 
do Agregado Trióxido Mineral, nos casos clínicos apresentados e em outros onde foi alvo de estudo, pode concluir-se que permite solucionar casos que anteriormente apresentavam 
um mau prognóstico, com excelentes resultados comparativamente a produtos similares. Apesar de ainda ser um material recente onde efeitos a longo prazo estão por conhecer, é 
sem dúvida um composto com muita aplicabilidade e previsibilidade. Palavras-chave: MTA, agregado de trióxio mineral, endodontia, retroobturação, cemento, pulpotomia, capeamento, 
Mineral Trioxide Aggregate , retrofilling material , cementum, pulpotomy, Pulp capping.

DIA 12 | HALL - 32 | JOSÉ HENRIQUE ORTEGA | MIGUEL ALBUQUERQUE MATOS | NATÁLIA VASCONCELOS | ANA MOURA TELES | ALEXANDRA MARTINS

ENDODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
MTA, agregado de trióxido mineral
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Introdução e objectivos: A desinfecção do sistema tridimensional de canais radiculares constitui uma prioridade do tratamento endodontico não cirúrgico (TENC). A presença de 
microflora polimórfica com diferentes susceptibilidades às soluções desinfectantes limita os efeitos da terapia de desinfecção química. Vários sistemas de Laser têm sido investigados no 
sentido de propor novas opções terapêuticas de desinfecção. Esta revisão bibliográfica pretendeu avaliar o efeito de descontaminação de canais radiculares no TENC mediante o uso de 
equipamentos de Laser Díodo (GaAlAr), isoladamente ou como coadjuvante de protocolos de irrigação com soluções desinfectantes.   Tipos de estudos revistos: Revisão bibliográfica de 
artigos no período 2002-2009, Pubmed/Medline, utilizando palavras-chave: “laser disinfection in endodontics”, “laser root canal disinfection”, “laser diode endodontics”. Seleccionaram- 
-se estudos epidemiológicos e ensaios in vitro. Resultados: Encontraram-se 77 artigos. Destes, 12 testaram a capacidade desinfectante de canais radiculares recorrendo apenas ao 
Laser Diodo, ou em associação com irrigantes tradicionais. Revelaram uma redução significativa de contaminação microbiana nos modelos in vitro, aquando da utilização de Laser Díodo. 
Os resultados apresentam maior expressividade quando associados às soluções tradicionais (NaOCl). O efeito bactericida do Laser Díodo varia conforme a potência emissora aplicada 
sendo mais significativo com irradiação 3,0W/60segundos (emissão contínua; fibra de 200mm). Contudo, a elevação da temperatura intracanalar pode gerar danos irreparáveis nas fibras 
condutoras e nos substratos orgânicos. São necessários estudos que determinem os efeitos da acção térmica do laser nos tecidos orgânicos, nomeadamente com potencial de emissão 
elevado. Conclusões: Os efeitos de descontaminação pela aplicação apenas do Laser Díodo são variáveis, podendo ser comparável ao uso de desinfectantes químicos isoladamente. São 
necessários estudos que avaliem protocolos de desinfecção com Laser Díodo mais eficazes e seguros. Implicações clínicas: A tecnologia laser, isoladamente ou como coadjuvante da 
descontaminação química, é uma ferramenta clínica de valor acrescentado na terapia de desinfecção endodôntica.

DIA 12 | HALL - 33 |  LUÍS FRANÇA MARTINS | MARIA MANSO | DUARTE GUIMARÃES | MIGUEL ALBUQUERQUE MATOS | PATRÍCIA MONTEIRO | UFP - FCS

ENDODONTIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Descontaminação radicular no tratamento endodôntico: laser díodo ou laser e 

Introdução e Objectivos: O sucesso do tratamento endodôntico não cirúrgico (TENC) está amplamente relacionado com uma adequada desinfecção e correcta obturação dos sistemas 
de canais radiculares. Todavia, a literatura contemporânea categoriza outros factores que condicionam o prognóstico clínico do TENC. Este trabalho pretende efectuar uma revisão 
bibliografia acerca dos factores que condicionam o sucesso/insucesso do TENC. Tem ainda como propósito categorizar os critérios de avaliação clínicos e radiográficos que orientam 
o Médico Dentista a determinar o prognóstico do TENC. Tipo de estudos revistos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos motores de busca on-line da Pubmed e Science Direct 
de artigos publicados entre os anos de 2000 e 2010, utilizando as palavras chave “clinical trials”, “endodontic failures”, “factor affecting success”. Na metodologia foram incluídos 
estudos dos tipos cohorte, caso-control, observacionais transversais e epidemiológicos. Resultados: Foram seleccionados 86 artigos científicos, considerando os critérios de inclusão. 
O sucesso clínico do TENC é condicionado por múltiplos factores categorizados em pré-operatórios e intra-operatórios. A probabilidade de sucesso/insucesso do TENC depende da 
avaliação de vários indicadores clínicos e radiográficos tais como, da ausência de sintomatologia, da manutenção do dente em função e da ausência ou redução do tamanho e densidade 
de radiolucências periapicais. Poucas referências na literatura apresentam uniformidade de critérios de avaliação clínica do TENC o que limita a significância estatística dos resultados, 
dificulta a elaboração de revisões sistemáticas e condiciona a sua tradução para a prática clínica. Conclusão: O sucesso clínico do TENC é condicionado por variantes de natureza 
multifactorial. A análise metódica de indicadores clínicos e radiográficos possibilita aferir o prognóstico do TENC. Contudo, são necessários estudos clínicos que validem os resultados 
encontrados noutros tipos de ensaios. Implicações Clínicas: A prevenção e controlo de infecção do sistema de canais radiculares na preparação biomecânica promove o prognóstico 
clínico favorável do TENC.

DIA 12 | HALL - 34 | NATÁLIA VASCONCELOS | ALEXANDRA MARTINS | LUÍS FRANÇA MARTINS | VITOR MIGUEL OLIVEIRA | PATRÍCIA MONTEIRO | FCS - UFP

ENDODONTIA 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Factores que condicionam o prognóstico clínico do tratamento endodôntico não 

Introdução: A cicatrização do tecido ósseo patológico pode formar um tecido que difere na morfologia ou função do tecido original. Na cicatrização do tecido ósseo patológico é importante 
a proliferação dos vasos sanguíneos para o interior do defeito, a estabilização adequada do coágulo e do tecido de granulação, o crescimento de um tecido ósseo não fibroso e a ausência 
de contaminação bacteriana. Objectivos da apresentação: Os autores pretendem, através de um caso clínico, mostrar a importância da cicatrização do tecido ósseo na técnica de 
reimplantes dentários e posterior tratamento ortodôntico. Descrição do caso: Os autores descrevem um caso clínico de uma criança com 8 anos de idade, que apresenta a permanência 
dos dentes temporários (6.1 e 6.2) na arcada para além do tempo normal de exfoliação, e com evidente alteração de côr. O estudo imagiológico permitiu observar uma lesão cística 
de grandes dimensões associada às raízes dos dentes temporários e que originou a ectopia e a inclusão dos dentes permanentes sucessores (2.1 e 2.2). O tratamento preconizado foi 
completa exérese da lesão e reimplantação dos dentes inclusos. A peça operatória foi para anatomia patológica e o resultado foi cisto odontogénico inflamatório. Um ano após a exérese 
da lesão, foi efectuada uma nova cirurgia para a tracção ortodôntica dos referidos dentes e 1 mês após colocou-se aparelho ortodôntico. Ao fim de 6 anos, os dentes encontram-se 
correctamente posicionados na arcada. Vários folow-ups radiográficos permitiram observar ausência de recidiva. Conclusão: Na reimplantação dentária, mesmo prevendo uma perda 
óssea, a preservação de osso vertical e sagital pré-figuram melhor prognóstico de reabilitação em idade adulta, para possível prótese fixa, removível ou implantes. O sucesso deste 
tratamento deve-se a uma técnica cirúrgica atraumática e à eliminação completa da lesão.

DIA 12 | HALL - 35 | CATARINA GARRUÇO | VÂNIA FILIPA MONTEIRO OLIVEIRA | CLÁUDIA HELENO | INÊS GUERRA PEREIRA | ANTÓNIO FELINO

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Obturação com MTA de perfuração camaral - caso clínico

Introdução e Objectivos: A estética dentária tornou-se um tópico popular entre todas as disciplinas de Medicina Dentária. Com a procura dos pacientes por estética de excelência, os 
médicos dentistas devem estar familiarizados com todas as disciplinas como Periodontologia, Dentisteria, Prótese Fixa e Cirurgia. A reabilitação anterior estética pode, por si só, ser 
insuficiente para concretizar a excelência estética, obrigando por isso o médico dentista a recorrer a diversas disciplinas da Medicina Dentária. O objectivo da apresentação deste caso 
clínico é demonstrar o potencial de uma abordagem multidisciplinar de um diagnóstico baseado na reabilitação estética anterior. Descrição do Caso: Os autores propõem-se apresentar 
um caso clínico representativo de uma reabilitação anterior numa mulher caucasiana de 28 anos de idade. As diferentes etapas da abordagem multidisciplinar do caso clínico são 
descritas, combinando cirurgia periodontal e periapical das lesões associadas, bem como técnicas de regeneração óssea convencionais associadas com Plasma Rico em Factores 
de Crescimento (PRGF) para preenchimento dos defeitos ósseos. Criadas as condições ideais dos alicerces protéticos, e reabilitação protética é concluída com coroas de zircónia. 
Implicações clínicas: Dada a importância da multidisciplinaridade da Medicina Dentária, os autores pretendem despertar os médicos dentistas generalistas para o conhecimento e 
compreensão dos papéis das diferentes disciplinas na obtenção de um resultado estético de excelência, bem como orientar o tratamento utilizando os métodos mais conservadores e 
biológicos possíveis.

DIA 12 | HALL - 36 | ANA LUÍSA GOMES | LILIANA ANDREA FARIA SILVA | DIANA RIBEIRO | NATÁLIA DE OLIVEIRA | MÁRIO PRETO

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Abordagem interdisciplinar da estética anterior: um caso clínico
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Introdução: É um tumor benigno das epífises dos ossos longos e raro nos maxilares. Embora benigno tem grande tendência para produzir significativa destruição, recidiva local, e por 
vezes, metastizar. A sua frequência é rara nos maxilares, podendo apresentar um crescimento lento com expansão óssea ou de crescimento com dor e parestesia. Objectivo: Relato de 
um caso clínico de um tumor de células gigantes diagnosticado. Material e Métodos: Os autores apresentam um caso clínico de um paciente do sexo masculino com 9 anos de idade que 
recorreu ao Serviço de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG) com diagnóstico de Epulide de Céulas Gigantes. O paciente foi submetido à exerese do tumor 
com envolvimento dentário, com reconstrução de enxerto da crista ilíaca com centro de crescimento complementado com placas de fixação. Discussão: Em termos radiológicos surge 
como uma radiotransparência uni ou multilocular, acompanhada ou não de expansão óssea. Tem predilecção pela adolescência, embora possa surgir em qualquer idade, com maior 
afinidade para a mandíbula e nesta pela região molar. Conclusão: O tumor de células gigantes constitui um tema apaixonante pelos seus desafios quanto ao seu diagnóstico, que deve 
ser precoce. A conduta cirúrgica deve ser bem planeada e individualizada, devido ao carácter imprevisível da neoplasia quanto ao seu prognóstico local.

DIA 12 | HALL - 37 | ANA PAULA PEREIRA | CESPU

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Tumor de células gigantes da zona anterior da mandíbula - relato de caso clínico

Introdução e Objectivos: A recessão gengival caracteriza-se por um deslocamento apical da margem gengival em relação à junção amelo-cementária. Várias podem ser as causas 
nomeadamente: escovagem traumática, inflamação gengival, disposição dos dentes na arcada, deiscências e fenestrações ósseas, inserções altas de freios, reduzida espessura da 
gengiva marginal e factores iatrogénicos (restaurações inadequadas e movimento ortodôntico descontrolado). Sequelas estéticas, sensibilidade dentária e dificuldade em manter a zona 
livre de placa bacteriana são indicações para o recobrimento radicular. Diversas têm sido as técnicas descritas com sucesso ao longo do tempo, tendo sido a técnica tunelizada, descrita 
por Zabalegui em 1999, desenhada para o tratamento de recessões múltiplas contíguas em zonas estéticas. Pretende-se demonstrar a eficácia da técnica tunelizada no recobrimento 
radicular recorrendo a enxerto de tecido conjuntivo, através de um caso clínico. Descrição do Caso: Paciente do sexo feminino com 22 anos, referenciada para avaliação e tratamento de 
recessões gengivais nos dentes 31 e 42, que apresentavam recessão gengival classe I de Miller de 3mm. As queixas, sobretudo estéticas, sucederam-se após tratamento ortodôntico. 
Após alisamento das raízes dos referidos dentes, foi feita uma incisão sulcular, preservando a integridade das papilas. De seguida fez-se a colheita do enxerto da mucosa do palato direito, 
com dimensões suficientes para cobrir a área tunelizada. O enxerto foi posicionado no local receptor e estabilizado através de sutura. Obteve-se um recobrimento radicular dos dentes 31 
e 42 muito satisfatório, com um aumento de volume gengival e de recobrimento radicular após 6 meses. Conclusões: O recurso a esta técnica tem-se revelado bastante favorável, devido 
ao óptimo suprimento vascular que o enxerto recebe, e ao menor trauma induzido ao local receptor. Recomenda-se esta técnica em situações de múltiplas recessões que se pretendem 
corrigir numa única intervenção, particularmente em regiões estéticas.

DIA 12 | HALL - 38 | ANA SANTOS FERRO | MIGUEL GOUVEIA | MARIANA NUNES | INÊS GRAVITO | ARMANDO VEIGA LOPES

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Recobrimento radicular com enxerto de tecido conjuntivo - técnica tunelizada

Na reabilitação implantar, a obtenção de um resultado estético natural, estável e duradouro, requer a presença de uma volumetria óssea adequada, como base de suporte mecânico 
e trófico dos tecidos mucogengivais peri-implantares. O recurso a técnicas que permitam minimizar as perdas ósseas alveolares, dos futuros leitos implantares, é determinante para 
podermos corresponder aos altos padrões estéticos impostos pelos nossos pacientes. Os autores descrevem e ilustram com casos clínicos algumas das técnicas mais utilizadas para 
preservar ou aumentar quantidade e qualidade óssea peri-implantar pré, per e pós extracção, contribuindo desta forma, para a obtenção de um resultado estético estável e natural: 
colocação de implantes imediatos pós extracção, regeneração óssea guiada, extracção ortodontica. Na grande maioria das situações clínicas terá que utilizar-se uma combinação de 
algumas destas técnicas, podendo ser ainda necessário compensar os defeitos ósseos com incrementos mucogengivais. Uma planificação individualizada e criteriosa de cada caso 
clínico, que anteveja e permita contrariar a tendência da reabsorção óssea alveolar pós extracção, resultará na obtenção de um tecido ósseo e mucogengival de suficiente volumetria e 
qualidade, contribuindo de forma determinante para um resultado estético estável, duradouro e de aparência natural.

DIA 12 | HALL - 39 | BERNARDO DE MIRA CORRÊA | FILIPE LOPES

CIRURGIA ORAL | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Técnicas de preservação da volumetria óssea alveolar em implantologia

Introdução: Na maioria dos casos, o acto cirúrgico oral é uma intervenção simples que, executada de forma cuidadosa e competente, em pessoas saudáveis, produz poucos efeitos 
colaterais e cicatriza rapidamente. Os acidentes e complicações surgem devido a erros de diagnóstico e planeamento, técnica operatória deficiente (utilização incorrecta dos 
instrumentos, uso de força excessiva), campo operatório sem assépsia, errada visualização/avaliação da área operatória antes de actuar e um mau controlo do pós-operatório. Objectivos 
da apresentação: Os autores pretendem apresentar as complicações precoces e tardias frequentes em cirurgia oral com recurso a casos clínicos. Metodologia: Apresentação de casos 
clínicos de complicações precoces e tardias, suportados por revisão bibliográfica. Discussão: Os cuidados preventivos básicos são essenciais na prevenção de complicações, mas 
quando elas surgem, o cirurgião tem de as saber resolver. O avaliação pré-operatória minuciosa, o plano de tratamento cuidado, a técnica cirúrgica adequada, o controlo e follow-up do 
pós-operatório são medidas preventivas obrigatórias na realização de actos cirúrgicos. Conclusão: Nos actos cirúrgicos surgem complicações precoces e tardias de maior ou menor 
gravidade. O operador deve possuir habilitações cirúrgicas e terapêuticas na prevenção e na resolução das mesmas. Palavras chave: Complicações, precoces, tardias, Cirurgia Oral.

DIA 12 | HALL - 40 | BRUNO LEITÃO DE ALMEIDA | ANTÓNIO SILVA | CARLA FRIAS | SOFIA MARIANA SAAVEDRA | JOANA TAVEIRA | UCP

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Complicações precoces e tardias em Cirurgia Oral
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Introdução: Os bifosfonatos são um grupo de fármacos utilizados no tratamento do cancro da próstata, da mama, mieloma múltiplo, ou na osteoporose e doença de Paget. Desde 
2003, data do primeiro caso relatado, que muitos casos de osteonecrose por bifosfonato (ONB) têm sido descritos na literatura. A ONB é uma complicação grave da utilização dos 
bifosfonatos, sendo clinicamente descrita por uma área de exposição do osso alveolar, que ocorre espontaneamente ou torna-se evidente na sequência de um procedimento cirúrgico. 
Objectivo: Realizar uma actualização dos conceitos sobre a ONB compreendendo qual a melhor abordagem do ponto de vista preventivo para limitar o desenvolvimento de ONB dos 
maxilares. Materiais e Métodos: Os autores realizaram uma revisão bibliográfica sobre a osteoquimionecrose por bifosfonatos utilizando os motores de busca Pubmed/ Science Direct, 
em artigos publicados entre 2003-2010. Palavras-chave: bifosfonatos, osteonecrose, maxilares; Resultados: A ONB dos maxilares pode desenvolver-se tanto de forma espontânea 
como por consequência da cirurgia dentoalveolar sendo que por cirurgia dentoalveolar ocorre com maior frequência. Com base na literatura pode-se afirmar que o risco de ONB é 
significativamente maior em doentes tratado com bifosfonatos por via parentérica que nos doentes tratados com bifosfonatos por via oral. De forma a prevenir a ONB os pacientes devem 
ser submetidos a exames médico-dentários e efectuar todos os tratamentos odontológicos necessários antes de iniciar tratamento com bifosfosnatos. O tratamento da osteonecrose 
pode ser conservador ou radical quando o caso já se encontra mais avançado existindo fístulas extra-orais ou fracturas ósseas. Conclusão: Uma boa comunicação entre médico 
assistente, médico dentista e médico oncologista é de vital importância no atendimento destes pacientes. Por outro lado, é de extrema importância que o paciente seja informado dos 
riscos que possam ocorrer na cavidade oral aquando da toma dos bifosfonatos.

DIA 12 | HALL - 41 | CÁTIA MADEIRA | LUÍS MIGUEL MONTIRO | ANTÓNIO AMARAL | RAQUEL FERREIRA CORREIA | PAULO RIBEIRO PINHEIRO | ISCSN

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Osteoquimionecrose dos maxilares por bifosfonatos

Introdução: Hamartomas vasculares são na maior parte dos casos malformações vasculares apresentando-se clinicamente por um aumento de volume da área afectada e por alterações 
da coloração. Podem também corresponder a hemangiomas, lesões vasculares benignas, as que apresentam maior incidência, caracterizando-se pela proliferação de vasos sanguíneos. 
Embora relativamente raros na cavidade oral, nesta acometem com maior frequência a língua, mucosa jugal, lábios e palato. Objectivo: Os autores apresentam três casos clínicos de 
hamartomas vasculares na mucosa oral demonstrando a importância do laser de CO2 como um tratamento efectivo neste tipo de lesões. Material e métodos: Três pacientes, dois do sexo 
masculino e um do sexo feminino recorreram à consulta de medicina dentária por “desconforto” associado a lesão. Ao exame físico observou-se nos 3 casos uma lesão de cor vinosa, 
mole à palpação e séssil. Clinicamente colocou-se como diagnóstico provável hemangioma. As lesões foram submetidas a exérese sob anestesia local, utilizando laser de CO2 DEKA 
Smart US 20D, modo pulsado, 5-6 W. As peças cirúrgicas foram alvo de análise anátomo-patológica para confirmação de diagnóstico. Fez-se o devido follow-up dos pacientes após o acto 
cirúrgico. Resultados: A histologia confirmou o diagnóstico de hemangioma. Os doentes foram seguidos durante um ano, apresentando-se sem recidiva, sequelas ou cicatriz significativa. 
O processo de cicatrização mostrou-se rápido e sem complicações, não tendo os pacientes apresentado infecção, dor ou parestesias durante e após a cirurgia. Conclusão: O laser de 
CO2 permite a exérese deste tipo de lesões de forma segura, destacando-se como vantagens a facilidade de utilização, boa aceitação por parte do paciente, campo cirúrgico mais limpo 
e visível, rapidez no processo de cicatrização e melhor pós-operatório.

DIA 12 | HALL - 42 |  CÁTIA SUSANA COSTA | INÊS MORAIS | VERA LEONOR OLIVEIRA COELHO | TERESA MARIA SILVA | LUÍS MONTEIRO | ISCSN

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Hamartomas vasculares na cavidade oral tratados com laser de CO2

Introdução: O tumor odontogénico queratocístico (TOQ) é uma neoplasia cística benigna. Anteriormente designado de queratocisto odontogénico paraqueratótico, a OMS passou a 
considerá-lo uma neoplasia verdadeira, dado o comportamento clínico agressivo, elevada taxa de recidiva e associação ao Síndrome de Gorlin-Goltz. Histologicamente, o TOQ é revestido 
por um epitélio pavimentoso estratificado paraqueratinizado, e a cápsula é fina e friável, podendo alojar cistos satélite e restos epiteliais, que dificultam a sua enucleação completa. Os 
autores propõem-se apresentar um caso clínico de TOQ, salientando a importância da biopsia incisional no diagnóstico histológico prévio à intervenção cirúrgica. Descrição do caso: É 
apresentado um caso de TOQ, assintomático, num homem de 39 anos de idade. O estudo imagiológico permitiu observar uma área radiolucente de grande dimensão, no corpo, ângulo 
e ramo montante da mandíbula direita. A lesão unilocular estendia-se até à raiz do dente 47, e perfurou a crista óssea alveolar, em distal deste dente. O dente 48 estava ausente. 
Na anamnese, o doente referiu que, sete anos antes, lhe foi diagnosticada uma pequena lesão associada ao dente 47, e que lhe foi efectuada biopsia, com o resultado histológico 
de cisto odontogénico inflamatório. O tratamento consistiu, em primeiro lugar, numa biopsia aspirativa do conteúdo cístico e biopsia incisional, prévias à intervenção cirúrgica. O 
resultado histológico foi de tumor odontogénico queratocístico. A exérese completa da lesão com osteotomia periférica, foi efectuada posteriormente. Conclusão: O tumor odontogénico 
queratocístico reveste-se de significado clínico, pela potencial morbilidade associada à expansão óssea destrutiva, e à possibilidade de recidiva. O diagnóstico histológico prévio à 
intervenção cirúrgica impõe um tratamento menos conservador, de forma a minimizar os riscos de recidiva.

DIA 12 | HALL - 43 | DIANA RIBEIRO | LILIANA ANDREA FARIA SILVA | MÁRIO PRETO | ANA LUÍSA GOMES | NATÁLIA DE OLIVEIRA

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Tumor odontogénico queratocístico: caso clínico

Introdução: O cisto dentígero pode surgir e evoluir sem sintomatologia, pelo que pode ser difícil diagnosticá-lo, sem recorrer à Imagiologia. A enucleação e extracção do dente associado 
apresenta-se como uma solução de tratamento. De entre os cistos odontogénicos, o dentígero apresenta uma frequência variável entre 25 a 33%. Objectivos: É objectivo deste trabalho 
abordar o diagnóstico e tratamento por enucleação de um cisto dentígero, discutindo a importância e frequência na prática clínica. Materiais e Métodos: Um paciente de 30 anos foi 
referido em Abril de 2009 à consulta do Mestrado em Cirurgia Oral da FMDUP para exodontia do dente 38 incluso, com uma ortopantomografia de Outubro de 2008 e sem sintomatologia. 
Após exames radiográficos novos, visualizou-se uma zona radiolucida pericoronária do 38, não visível no primeiro exame radiográfico, com relação íntima com o nervo alveolar inferior, 
pelo que se solicitou uma tomografia computorizada para melhor analisar o dente e a lesão. A intervenção realizou-se sob anestesia local e após osteotomia e odontossecção, extraíram-
se os fragmentos dentários e a lesão quística. Esta foi enviada para análise histológica no IPATIMUP que condirmou o diagnóstico de cisto dentígero inflamatório. O pós-operatório foi 
seguido clínica e radiograficamente e não apresentou complicações. Resultados: Esta é uma patologia muitas vezes associada a terceiros molares inclusos com frequência e relevância 
elevadas. O diagnóstico radiográfico é o que nos identifica a patologia, que pode permanecer não diagnosticada durante anos. Neste caso, a patologia evoluiu rapidamente, o que acentua 
a importância de controlos regulares de sisos inclusos que se optem por não extrair, que pode alterar de forma súbita, caso algum episódio deste género surja. Conclusão: Com este 
trabalho, exemplificou-se a técnica cirúrgica de enucleação de um cisto mandibular dentígero, e alertou para a necessidade de realizar exames radiológicos de controlo aos sisos 
inclusos que se decide não extrair.

DIA 12 | HALL - 44 | EDUARDO SANTIAGO | SARA DURÃO | JOÃO F. C. CARVALHO | FMDUP

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Cisto dentigero - evolução e tratamento
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Introdução: A elevada prevalência de traumatologia oro-facial e as suas consequências a nível da saúde oral, exigem especial atenção por parte dos profissionais. A avulsão dentária 
é o traumatismo dentário de maior gravidade e caracteriza-se pela deslocação completa do dente para o exterior do alvéolo. O tratamento ideal na maioria das situações consiste na 
reimplantação do dente o mais precoce possível. O prognóstico depende de múltiplos factores: medidas tomadas no local do acidente, tempo fora do alvéolo, meio de conservação e 
manipulação, maturidade do dente e tratamento subsequente. Objectivo: Pretende-se apresentar uma revisão bibliográfica sobre questões clínicas primordiais referentes ao tratamento 
e prognóstico das avulsões de dentes definitivos, nomeadamente: tempo de permanência do dente fora do alvéolo, meio de conservação, momento do tratamento endodôntico e tipo/ 
/duração da ferulização. Para ilustração e discussão destas questões serão apresentados 5 casos clínicos. Materiais e métodos: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica usando um 
motor de busca e uma base de dados de artigos médicos e científicos (Pubmed/Medline), com os termos MeSH “avulsion”, “replantation” e “tooth”, sem limite temporal. Duma listagem 
de 378 artigos, foram seleccionados 19, tendo em atenção o nível de evidência científica e o conteúdo do resumo. Resultados: As fontes secundárias de maior nível de evidência (meta-
-análises) são inconclusivas acerca de várias questões primordiais no tratamento e prognóstico das avulsões dentárias. Contudo, o recurso a fontes secundárias de menor nível de 
evidência e a fontes primárias permitem indiciar as seguintes conclusões. Conclusões e implicações clínicas: A reimplantação deve ser efectuada o mais precocemente possível, sendo 
um factor relevante no prognóstico do tratamento. O meio de conservação do dente fora do alvéolo deve ser soro fisiológico, leite ou saliva. O tratamento endodôntico deve ser iniciado 
7-14 dias após reimplantação. A estabilização deve ser efectuada por férula semi-rígida durante cerca de 14 dias.

DIA 12 | HALL - 45 | FERNANDO MARQUES | PAULO JORGE PALMA | ANA LUÍSA COSTA | ALEXANDRA VINAGRE | JOÃO CARLOS RAMOS | MIMD-FMUC

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Avulsão de dentes definitivos - revisão e série de casos

Introdução: O quisto dentígero ou folicular é o segundo quisto odontogénico mais comum do complexo maxilo-facial, com uma frequência que varia entre 25 a 33%, apresentando uma 
maior prevalência na mandíbula. É definido como um quisto que se origina pela separação do folículo pericoronário de um dente incluso. Clinicamente, é uma lesão assintomática, 
com prevalência nas primeiras décadas de vida. Radiograficamente, o quisto dentígero apresenta-se como uma radiotransparência isolada, bem delimitada, unilocular e por vezes 
com margens escleróticas. O dente não-erupcionado encontra-se frequentemente deslocado. A reabsorção das raízes dos dentes adjacentes erupcionados pode, ocasionalmente, 
ser observada. Este quisto apresenta diagnóstico diferencial com o queratoquisto odontogénico, ameloblastoma uniquístico, bem como com outros tumores. A exodontia do dente 
associado e a enucleação cuidadosa do tecido mole constituinte é o tratamento de eleição na maioria dos casos, embora em caso de quistos de grandes dimensões se deva proceder à 
marsupialização. As complicações potenciais do quisto dentígero não tratado são bastante consideráveis, como a transformação do forro epitelial do quisto num ameloblastoma. Este 
trabalho tem como principal objectivo apresentar um caso clínico de quisto dentígero nas décadas tardias de vida. Caso Clínico: Paciente do sexo masculino, de 82 anos de idade, que 
compareceu na clínica, com queixas de sintomatologia dolorosa e tumefacção moderada no lado direito da mandíbula, com evolução lenta. Após exame radiológico, observou-se uma 
imagem radiotransparente, unilocular, compatível com uma lesão quística, a envolver o dente #48 (FDI). Era também visível, uma perda óssea vertical considerável (2/3 da mandíbula). 
Como plano de tratamento foi indicada extracção da dente a enucleação da lesão quística. Conclusão: O resultado anatomo-patológico de quisto dentígero confirmou a hipótese mais 
provável de diagnóstico, contrariando a tendência da ocorrência destas lesões nas primeiras décadas de vida.

DIA 12 | HALL - 46 | FILIPA GUIMARÃES | ERNESTO TOCANTINS | ANTÓNIO AMORIM | CLAUDIA DA COSTA | RODOLFO MORGANHO

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Quisto dentígero - a propósito de um caso clínico

Introdução: Uma comunicação oroantral (COA) pode-se definir como uma ligação aberta entre a cavidade oral e o seio maxilar. A íntima relação anatómica entre raízes dos dentes 
posteriores da maxila e o fino soalho do seio explica como a extracção de pré-molares e molares superiores é a causa mais frequente das COA. Alguns autores referem que COA de 
tamanho inferior a 5mm podem fechar espontaneamente, contudo a avaliação exacta do diâmetro da comunicação é difícil de precisar daí ser necessária, quase sempre, uma abordagem 
cirúrgica. Objectivos: Os autores pretendem fazer uma breve introdução às abordagens cirúrgicas com retalhos locais no encerramento das COA. Materiais e Métodos: Efectuamos uma 
pesquisa no ScienceDirect que incluiu artigos publicados em inglês até 2010 com as palavras-chave: “oroantral communication”, “closure of oroantral communication” e “maxillary 
sinus fistula”. Discussão: Na correcção das COA a abordagem de eleição é o encerramento por meio de retalho local, seja de mucosa bucal ou palatina. Vários retalhos bucais ou 
mucoperiósseos têm sido descritos. Neste grupo inclui-se a técnica de Rehrmann que com uma base larga permite bom suprimento sanguíneo ao retalho que cobre a comunicação. Nos 
retalhos palatinos temos os de avanço e os rotacionais, que utilizam irrigação proveniente dos vasos palatinos e disponibilizam uma boa quantidade de tecido para cobertura dos defeitos 
alveolares ou palatinos. Conclusões: Quando deparamos com a necessidade de intervenção sobre uma COA é preciso ponderar factores como o tamanho da comunicação, a altura em 
que o diagnóstico é feito e a presença de infecção. Em 95% dos casos este tipo de intervenções é bem sucedido, nos casos de insucesso que em conjunto com os casos de não diagnóstico 
ou não intervenção, o tecido epitelial que se forma nos bordos da comunicação pode tornar esta numa fístula oroantral.

DIA 12 | HALL - 47 | HAMILTON PEREIRA | JOÃO DINIS | PEDRO MANCELLOS | LUÍS MONTEIRO | FERNANDO FERREIRA | ISCSN

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Cirurgia de retalho local no encerramento de comunicações oro-antrais

Introdução: A presença de corpos estranhos no seio maxilar de qualquer origem ou natureza é uma entidade clínica pouco frequente. A maioria dos casos descritos na literatura 
relacionam-se com a manipulação dentária acidental sendo de natureza muito diversa como raízes dentárias, fragmentos de instrumentos, implantes dentários, biomateriais e material 
de obturação que migra apicalmente através do canal radicular. Mais raros são os casos provocados por traumatismo ou mesmo pelo desenvolvimento de estruturas dentárias dentro 
desta estrutura anatómica. O seu diagnóstico é habitualmente radiológico, podendo haver ou não um contexto de sinusite crónica maxilar unilateral, no entanto na maioria dos casos 
é assintomático. Objectivo: Estudo retrospectivo de achados radiológicos em ortopantomografias e tomografias computorizadas num universo de doentes. Materiais e Métodos: Na 
sequência de uma pesquisa efectuada no motor de busca Pubmed para a base de dados Medline, com as palavras-chave estratégicas “Foreign body” and “Maxillary Sinus”, desde a 
origem até 2010, foram obtidas 207 referências que após seleccionadas por dois observadores foram reduzidas a 21 referências reportando-se especificamente à presença de corpos 
estranhos no seio maxilar. Neste sentido e em nosso entender a raridade de prevalência patológica associada a um diminuto índice de publicações nesta área justificam o interesse 
científico deste estudo. Conclusão: A presença de corpos estranhos é um achado pouco frequente, com ou sem antecedentes de manipulação dentária. Contudo, casos raros existem de 
corpos estranhos, sem sintomatologia que são resultado apenas de achados radiográficos.

DIA 12 | HALL - 48 |  INÊS GUERRA PEREIRA | SÓNIA MAGALHÃES | FMDUP

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Complicações no seio maxilar associadas à presença de corpo estranho
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Introdução e objectivos: A mandíbula severamente reabsorvida continua a ser um desafio reconstrutivo para o cirurgião oral e maxilo-facial e um problema reabilitador para o médico 
dentista. Mais do que um problema pré-protético, as mandíbulas severamente reabsorvidas (≤ 6mm) apresentam um problema de integridade estrutural com elevado potencial de 
fractura, particularmente na região retro-molar. Ao longo do tempo, este problema foi abordado através de diversas técnicas inovadoras. Porém, a longo prazo, nenhuma conseguiu 
garantir previsibilidade da reconstrução mandibular nem tão pouco uma função protética satisfatória. Descrição da técnica: A técnica Tent Pole consiste numa abordagem extra-oral à 
região inter-mentoniana do bordo inferior da mandíbula, com descolamento do periósteo do corpo da mandíbula, apenas por vestibular e oclusal, até à região retromolar. Em seguida são 
colocados seis implantes (ø4,0mm x 15mm) entre mentonianos até 4-6mm de profundidade, sendo os restantes 9-11mm cobertos por auto-enxerto particulado. Implicações clínicas: 
Esta técnica restitui de forma permanente o osso perdido e por conseguinte, a integridade mandibular. Apesar desta ser a sua indicação primária, existe ainda um grande potencial 
protético que deriva do franco aumento vertical ósseo e da presença de implantes. A hipótese que suporta esta abordagem, expansão da matriz dos tecidos moles, diz-nos que o enxerto 
ósseo existente dentro duma matriz de tecidos moles com determinado volume, será mantido livre de reabsorção desde que a matriz mantenha o seu volume constante; os implantes 
dão suporte rígido (tent poles) aos tecidos moles, impedido a contracção excessiva do periósteo (redução de volume) em torno do enxerto que iria promover a reabsorção. A casuística 
de 64 pacientes mostrou que esta abordagem melhorou consistentemente a integridade mandibular através dum aumento vertical médio do stock ósseo superior a 1cm, entre ramos 
montantes, não se tendo verificado reabsorções tardias, fracturas ou dor neuropática, complicações comuns às outras técnicas desenvolvidas até à data.

DIA 12 | HALL - 49 | JOÃO BOTTO | PEDRO CORREIA | HUGO PEREIRA | HUGO COSTA LAPA | UCFIO

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reconstrução de mandíbulas severamente reabsorvidas técnica “tent pole”

Introdução: Os defeitos ósseos de Stafne são cavidades ósseas assintomáticas localizadas no ângulo da mandíbula tipicamente entre o seu bordo inferior e o canal mandibular. Em 
imagiologia mostram ser lesões radiolucentes uniloculares, de forma ovóide, de margens ósseas densas e bem definidas. São alterações bastante raras, provocadas por pressão de 
estruturas como as glândulas salivares contra a cortical óssea. São lesões de carácter benigno e estáticas pelo que não necessitam de tratamento apenas da confirmação do seu 
carácter estático ao longo do tempo. Objectivos: O objectivo deste trabalho é apresentar um caso clínico demonstrando a importância do diagnóstico deste tipo de lesões em medicina 
oral. Material e métodos: Um indivíduo de sexo masculino, com 50 anos de idade, assintomático, em ortopantomografia revelou uma radiotransparência de margens densas e bem 
definidas na região mandibular posterior, inferior ao canal dentário. Foi verificada depressão mandibular na face lingual posterior da mandíbula à palpação. Foi pedida tomografia 
computorizada (TC) com reconstrução tridimensional. Resultado: A TC com reconstrução tridimensional mostrou uma concavidade mandibular bem definida com abertura lingual 
sugestiva de pressão exercida por tecidos moles extra-ósseos como da glândula submandibular. Confirmou-se desta forma o diagnóstico de defeito ósseo de Stafne. Conclusão: O 
diagnóstico destas alterações é fundamental, despistando outras patologias como queratoquistos, ameloblastomas, metástases ósseas, pseudoquistos, tumores do hiperparatiroidismo 
que ao contrário dos defeitos de Stafne necessitam de tratamento, nomeadamente cirúrgico.

DIA 12 | HALL - 50 | JOÃO GONÇALO DINIS | ANDRÉ MACEDO | CATARINA SANTIAGO | LUÍS MONTEIRO | FERNANDO FERREIRA | ISCSN

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Defeito ósseo de Stafne. A propósito de um caso clínico

Dentes supranumerários são fenómenos definidos como a existência de um número excessivo de dentes em relação à fórmula dentária normal. A maioria constitui eventos isolados, 
embora alguns possam ser hereditários ou ainda possam estar associados a alguns síndromes. A sua etiologia permanece desconhecida embora alguns autores acreditem na teoria da 
hiperactividade da lâmina dentária. Este tipo de anomalia ocorre com maior frequência na dentição permanente e duas vezes mais nos homens do que nas mulheres (2:1). O diagnóstico 
é geralmente, realizado através de radiografias de rotina pois a maioria destes dentes estão inclusos e são assintomáticos. No entanto, um diagnóstico precoce é fundamental, para que 
seja elaborado um correcto plano de tratamento com o intuito de prevenir complicações futuras. Este trabalho tem como principal objectivo apresentar um caso clínico de uma cirurgia 
onde foram extraídos dois dentes supranumerários. Caso Clínico: Paciente do sexo masculino de 35 anos de idade chegou à clínica com o intuito de fazer um check-up à sua saúde oral. 
Clinicamente, o paciente apresentava sintomatologia dolorosa e sinais inflamatórios na zona posterior do 2º quadrante, a distal do dente # 28 (FDI). Após exame radiográfico observou-
se a presença dentes supranumerários #29.1 e #29.2, sendo proposta a sua exodontia bem como a do dente #28 (FDI). Conclusão: A existência de dentes supranumerários pode 
causar: falhas de erupção, causando retenção de dentes; deslocamento de dentes; apinhamentos; comprometimento de enxertos ósseos alveolares; comprometimento da colocação de 
implantes e ainda patologias associadas, como quistos e tumores odontogénicos. Para evitar tais complicações procedeu-se às extracções dos dentes #28, #29.1 e #29.2 (FDI).

DIA 12 | HALL - 51 | ERNESTO TOCANTINS | FILIPA GUIMARÃES | CLAUDIA DA COSTA | RODOLFO MORGANHO

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Dentes supranumerários - a propósito de um caso clínico

Introdução e Objectivos: O tumor odontogénico escamoso cístico (TOEC) é um tumor raro descrito pela primeira vez por Pullon et al. Esta lesão tem origem nos restos epiteliais 
de Malassez. Os restos epiteliais de Malassez representam restos da baínha radicular epitelial de Hertwig, uma membrana epitelial que conduz o desenvolvimento radicular, e são 
mais numerosos na superficie lateral radicular. Desta forma, o aspecto radiográfico tipico é o de uma área triangular radiolúcida envolvendo a superficie lateral radicular de dentes 
erupcionados. Este caso de tumor odontogénico cístico destaca-se não só pela sua raridade mas também pela localização atípica e associação a um dente incluso envolvendo raíz e 
coroa do mesmo. Descrição do caso: Os autores propõem-se apresentar um caso clínico representativo deste tumor odontogénico raro, numa mulher de 73 anos. O estudo imagiológico 
permitiu observar a inclusão bilateral dos caninos maxilares, bem como uma área radiolucente unilocular, de contorno regular, envolvendo coroa e raiz do canino maxilar esquerdo 
em posição horizontal. O tratamento consistiu na exérese da massa tumoral juntamente com os caninos inclusos, sob efeito de anestesia geral. Microscopicamente, ilhotas de epitélio 
escamoso interconectadas apresentam-se dispersas no seio de um estroma fibroso, assim como espaços císticos. Implicações clínicas: Dada a raridade e importância do seu diagnóstico 
clínico e radiológico, os autores pretendem despertar os médicos dentistas generalistas para a ocorrência e comportamento desta patologia , bem como orientar o tratamento cirúrgico 
destes doentes. Apesar de excepcionalmente raro, é enfatizado que o tumor odontogénico escamoso cístico poderá ser considerado no diagnóstico diferencial áreas radiolucentes 
pericoronais.

DIA 12 | HALL - 52 | LILIANA ANDREA FARIA SILVA | DIANA RIBEIRO | ANA LUÍSA GOMES | MÁRIO PRETO | NATÁLIA DE OLIVEIRA

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Tumor odontogénico escamoso cístico: caso clínico



60

Nas restaurações implanto-suportadas é necessária a existência de papilas interdentárias e de um volume tecidular semelhante ao da dentição natural, para que o resultado estético 
seja natural. A manipulação dos tecidos moles adjacentes a implantes será determinante na consecução dos 2 objectivos acima enumerados. A 2ª fase cirúrgica será, muitas vezes, a 
melhor altura para intervir a este nível. Os autores descrevem e ilustram com casos clínicos as técnicas mais vulgarmente utilizadas para aumentar o volume e melhorar a qualidade dos 
tecidos moles à volta dos implantes permitindo que a(s) restauração(ões) implanto-suportadas mais se assemelhem a dentes naturais: Técnica da incisão de Sclar Técnica de retalhos 
em U/V ou U/V invertidos, Técnica de reposicionamento coronal e apical em 2 fases, Técnica dos minipedículos, Técnica da submersão radicular/implantar, Técnica de reposicionamento 
lateral (de mucosa palatina e de mucosa vestibular)  e Técnicas bilaminares. Na grande maioria das situações clínicas terá que utilizar-se uma combinação de algumas destas técnicas. 
A avaliação de cada caso clínico, a planificação passo a passo, e finalmente a execução correcta de todos os passos, possibilitam, em muitas das situações que nos surgem no consultório, 
reabilitar os implantes colocados de forma muito similar à dentição natural do paciente, com um alto grau de previsibilidade.

DIA 12 | HALL - 53 | FILIPE LOPES | BERNARDO DE MIRA CORRÊA

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A importância da 2ª fase cirúrgica na reabilitação implantar

Introdução e objectivos: Na actualidade tratamentos que passam pela reabilitação total sobre implantes são bastante frequentes. Tanto o insucesso protético, por fractura da peça 
protética, como o insucesso cirúrgico, por falha da osteointegração podem obrigar à revisão do trabalho condicionando o doente e o profissional. Peças protéticas fragmentadas 
para além da optimização da etapa laboratorial, também diminuem a necessidade de pontos de solda, facilitando a passividade e provocando menos stress à estrutura protética e 
principalmente aos implantes, diminuindo zonas de tensão. Para além disso, no caso de fracasso de um dos implantes, não se torna obrigatória a perda de toda a reabilitação. Outros 
aspectos como a higiene facilitada são vantajosos em relação a peças únicas. O objectivo deste poster é demonstrar através de três casos clínicos a técnica e vantagens da reabilitação 
total em cerâmica com peças fragmentadas. Descrição dos casos: Foram realizadas reabilitações totais da maxila em três pacientes, dois do sexo masculino e um do sexo feminino 
com idades compreendidas entre 53 e 69 anos. Após a fase de instalação de 8 implantes de titânio (Titanium Fix) em cada maxila, finalizaram-se os tratamentos com prótese fixa 
metalocerâmica com peças fragmentadas. Para tal, aspectos biomeânicos foram atendidos, considerando o número de implantes, com comprimentos verticais acima de 10 mm, assim 
como a sua distribuição estratégica na arcada baseada no diagnóstico do volume ósseo disponível. Implicações clínicas: A escolha de uma prótese com peças fragmentadas parece-nos 
ter vantagens não só no que diz respeito a passividade da própria componente protética, mas também em aspectos como reversibilidade do procedimento e higienização. Dentro desta 
visão estratégica a reabilitação total pode ser fragmentada variando entre 2 a 4 pecas.

DIA 12 | HALL - 54 |  LUÍS MANUEL DE SOUSA CAETANO | MARCELO LOPES | JOSÉ SOARES | SANDRO RENÊ DAROZ

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação total sobre implantes, em ceramica com peças fragmentadas

Introdução: Uma epulis fissuratum é um crescimento tumoral adaptativo localizado no sulco vestibular causado pela irritação crônica por próteses desadaptadas. O tratamento consiste 
na cirurgia excisional com reconstrução protética apropriada. Recidivas são raras, quando as causas são eliminadas. O uso de laser de dióxido de carbono (CO2) no tratamento destas 
lesões apresenta inúmeras vantagens sobre a cirurgia convencional incluindo técnica cirúrgica precisa sem contacto directo com tecidos, sem sangramento ou necessidade de suturas, 
esterilização da ferida cirúrgica, mínima dor pós-operatória e edema. Objectivo: Apresentar um caso de epulis fissuratum demonstrando a utilidade do laser de CO2 para o seu 
tratamento. Material e métodos: Indivíduo de sexo feminino de 72 anos de idade, referido para Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo (ISCSN/CESPU), com um crescimento 
da mucosa oral no fundo do vestibular na mandíbula e maxila associada a próteses desadaptadas. Perante diagnóstico clínico de Epulis fissuratum, estas lesões foram excisadas com 
laser de CO2 DEKA®, modo pulsado, com 5-6W de potência. Resultados: As lesões maxilar e mandibular foram facilmente excisadas. Foi promovida a reparação da ferida cirúrgica por 
cicatrização secundária. Duas semanas após a cirurgia ambas as áreas encontravam-se completamente reepitelizadas. Não foram registadas complicações significativas como dor, 
edema ou infecção. Foram confeccionadas novas próteses totais superior e inferior. O paciente foi visto um mês e 1 ano após o tratamento encontrando-se livre de recidiva. Conclusão: 
Com o advento dos lasers de CO2 para cirurgia oral, é razoável propor que esta opção seja a técnica cirúrgica de escolha para este tipo de patologia nestes doentes.

DIA 12 | HALL - 55 | LUÍS MONTEIRO | JOÃO MOUZINHO | MARCO INFANTE DA CÂMARA | ANA AZEVEDO | MARCO ANDRÉ MARTINS | ISCSN -  HNSCV

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Utilização de laser CO2 no tratamento de epulis fissuratum

Introdução: A cavidade oral é sede de múltiplas patologias e, de entre estas, a patologia fibrosa reactiva é talvez aquela com que o médico-dentista mais frequentemente se depara. 
Sendo na sua generalidade de natureza benigna, as lesões fibrosas têm na maioria dos casos indicação para excisão cirúrgica, seja por interferência na reabilitação protética dos nossos 
pacientes ou pela necessidade de realizar biópsia para diagnóstico diferencial. O laser de C02 constituí hoje uma opção dentro do “arsenal” ao dispor do cirurgião oral na exérese deste 
tipo de lesões. Objectivo: Os autores pretendem demonstrar que o laser de CO2 constitui uma técnica útil e eficaz na exérese cirúrgica de fibromas reactivos, apresentando neste âmbito 
uma série de casos clínicos. Material e métodos: Apresentaram-se à consulta de medicina dentária seis pacientes que ao exame clínico apresentavam lesão fibromatosa da cavidade 
oral, não revelando adenopatias ou outras lesões. Foi-lhes diagnosticada provável “hiperplasia fibrosa reactiva” e indicados para cirurgia electiva. Realizou-se a exérese das lesões 
sob anestesia local infiltrativa e laser C02 Smart US20 D (DEKA®) em modo pulsátil. As lesões foram enviadas para estudo anatomo-patológico. Resultados: A histologia confirmou em 
todas as amostras enviadas o diagnóstico de hiperplasia fibro-epitelial, de provável carácter reactivo. Os pacientes foram seguidos durante 4 meses, apresentando-se sem recidivas ou 
sequelas do tratamento. Quando questionados sobre a experiência cirúrgica e pós-cirúrgica, todos revelaram uma aceitação positiva da técnica empregue, referindo nomeadamente o 
grande conforto pós-cirúrgico e o recurso breve ou mesmo nulo à terapêutica analgésica/anti-inflamatória prescrita. Conclusão: O laser de C02 permite a exérese deste tipo de lesões 
de forma segura, destacando-se como vantagens a facilidade de utilização, boa aceitação por parte do paciente, sítio cirúrgico mais limpo e visível, esterilização da ferida cirúrgica e 
melhor pós-operatório.

DIA 12 | HALL - 56 | MANUEL PEDRO GUEDES | MIGUEL REIS DE ALMEIDA | LUÍS MONTEIRO | MARCO PAULO ARAÚJO CÂMARA | JOÃO MOUZINHO | ISCSN

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Aplicação de laser C02 em fibromas orais: série de casos clínicos
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Os dentes supra-numerários são encontrados com maior frequência na dentição permanente, na maxila e em crianças do sexo masculino. O dente supra-numerário mais comum é o 
mesiodens, com uma incidência de 1% a 3% na população em geral; contudo esta percentagem aumenta em doentes portadores de determinados síndromes. A etiologia não é totalmente 
conhecida ou compreendida, porém admite-se cada vez mais a existência de factores hereditários. O diagnóstico precoce é fundamental, em particular nos casos de dentes retidos e 
assintomáticos, sendo o recurso a radiografias panorâmicas, oclusais e periapicias, imprescindível. Desta forma, apresentamos um caso clínico de uma criança do sexo masculino 
com 9 anos de idade com um mesiodens incluso, sendo um achado radiológico que simultaneamente impedia a erupção do definitivo. Optou-se pela remoção cirúrgica do mesmo. Os 
mesiodens podem causar erupção tardia ou ectópica dos incisivos permanentes, maloclusões, reabsorções radiculares e apinhamento dentário, sendo por isso de máxima importância 
o diagnóstico precoce e resolução cirúrgica. Palavras-chave: mesiodens, supranumerário incluso, atraso de erupção.

DIA 12 | HALL - 57 | MÁRCIA CHAVES | ORLANDO SILVA | LUÍSA BANDEIRA LOPES | VIRGÍNIA B. MILAGRE | ISCSEM

CIRURGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Mesiodens incluso - caso clínico

Introdução e Objectivos: A reabilitação implanto-suportada da região posterior da maxila representa um desafio para a Medicina Dentária devido às limitações anatómicas existentes, 
como a pneumatização do seio maxilar e a baixa densidade óssea, estando esta zona sujeita a elevadas cargas funcionais. A menor taxa de sobrevivência em implantes posteriores, a 
necessidade de maior número de cirurgias para elevação do seio maxilar e as demandas funcionais e estéticas dos doentes, tornam a utilização de implantes angulados uma opção 
mais segura para a reabilitação das regiões posteriores da maxila. Assim, a reabilitação com recurso a implantes angulados reduz a necessidade de transplantes ósseos, possibilita a 
utilização de implantes mais longos, ancorados em zonas de osso mais denso, permitindo uma estabilidade primária superior e carga imediata. A nível protético permite ainda diminuir 
o tamanho do cantilever. Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, com 52 anos, compareceu na consulta com queixas de desadaptação extrema da prótese superior e expressando 
o desejo de obter uma reabilitação fixa, com consequente restituição da função mastigatória e melhoramento da estética. Após exame clínico e radiográfico, constatou-se a inexistência 
de adequado volume ósseo para a colocação de implantes rectos, tendo sido proposto a reabilitação bilateral dos sextantes posteriores da maxila com recurso a implantes angulados 
em função imediata. Implicações clínicas: A reabilitação com implantes angulados demonstrou ser efectiva e segura do ponto de vista cirúrgico, protético e biomecânico, associado ao 
conforto, estética e função para a paciente. É também de destacar a primordial importância do planeamento da reabilitação implanto-suportada, quer no processo pré-cirúrgico quer no 
pós-cirúrgico, com o estabelecimento de um regime de seguimento que permitiu que a reabilitação tenha sido efectuada e mantida com sucesso num período de seguimento de um ano. 

DIA 12 | HALL - 58 | MARIANA NUNES | INÊS GRAVITO | ANA SANTOS FERRO | ARMANDO VEIGA LOPES | MIGUEL GOUVEIA | MALOCLINIC LISBON

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
O uso de implantes angulados na reabilitação posterior da maxila - caso clínico

Introdução e objectivos: Os dentes supranumerários são relativamente comuns na população geral e ocorrem mais frequentemente em pacientes com antecedentes familiares. São 
sugeridas como prováveis etiologias a existência de um terceiro gérmen da lâmina dentária ou a divisão do próprio gérmen permanente. Também resultam de perturbações durante 
os estádios iniciais de desenvolvimento e proliferação dentária. O “mesiodens” é o dente supranumerário mais comum sendo a sua localização mais frequente na linha média 2,3.  
A sua presença pode provocar perturbações na erupção e/ou posicionamento dos incisivos permanentes adjacentes. O exame clínico e radiológico permite obter informações acerca 
do número, direcção e localização dos “mesiodens” e dos seus efeitos nos dentes vizinhos. De seguida apresentamos um caso duma paciente com 9 anos de idade (aquando da 
intervenção cirúrgica) e atraso na erupção dos Incisivos Centrais. Descrição do caso: Os autores propõem-se apresentar um casos clínicos representativo desta anomalia dentária numa 
criança de 5 anos de idade, e deste modo demonstrar a importância do diagnóstico precoce. Através do diagnóstico clínico e radiológico (Radiografias periapicais, Ortopantomografia 
e Tomografia Computadorizada), verificámos a presença de três “mesiodens”. Um deles conóide situado na linha média e com inversão da cúspide para o pavimento nasal. Os dois 
restantes encontravam-se sobrepostos aos Incisivos Centrais com forma tuberculada. A remoção cirúrgica dos dentes supranumerários foi efectuada em bloco operatório sob efeito de 
anestesia geral devido à dificuldade do caso e à idade da paciente Implicações Clínicas: O diagnóstico precoce e a remoção cirúrgica dos dentes supranumerários permitiu a correcta 
erupção dos dentes permanentes adjacentes, sem necessidade de tracção ortodôntica, como se verificou nas consultas de controlo. Este caso clínico evidencia a importância do 
diagnóstico e intervenção precoces nestes casos afim de evitar alterações na erupção dentária.

DIA 12 | HALL - 59 | MÁRIO PRETO | DIANA RIBEIRO | LILIANA ANDREA FARIA SILVA | ANA LUÍSA GOMES | NATÁLIA DE OLIVEIRA | FMDUP

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Mesiodens inclusos – caso clínico

Introdução: O sistema piezoeléctrico é uma tecnologia recente e aplicável de forma eficaz em inúmeros procedimentos cirúrgicos. Apesar da utilização crescente desta técnica na prática 
clínica, os estudos existentes ainda são escassos. A principal vantagem reside no seu corte preciso e selectivo de estruturas mineralizadas com um risco praticamente nulo de lesão de 
tecido moles, além da criação de um campo cirúrgico limpo e com boa visibilidade, resultante do processo de cavitação produzido pela ponta de ultrasons. As indicações em cirurgia oral e 
implantes são inúmeras e consistem em: extracções dentárias atraumáticas , exérese de quistos, cirurgia pré-protética, elevações de seio maxilar, distracções ósseas, expansão crestal, 
obtenção de enxertos de osso autólogo (em bloque ou particulado), remoção de implantes fracturados e transposição do nervo alveolar inferior. Objectivo da Presentação: Revisão 
das vantagens do piezoelectrico em relação às técnicas de osteotomia convencionais y ilustração com casos clínicos. Material e Métodos: Realizou-se uma pesquisa na base de dados 
Medline com os seguintes termos: Piezosurgery, Piezoelectric, Ultrasonic bone surgery devices, dentistry y oral surgery. Após uma análise preliminar 18 artigos foramšselecionados 
parašesta revisão. Conclusões: Apesar da simplicidade da técnica, das suas vantagens em relação à osteotomia com a técnica convencional e ao relativo baixo risco de complicações 
cirúrgicas, continua a ser uma técnica recente que deve ser aplicada com precaução e baseada na actual evidencia cientifíca.

DIA 12 | HALL - 60 |  NATÁLIA DE OLIVEIRA | LILIANA ANDREA FARIA SILVA | ANA LUÍSA GOMES | DIANA RIBEIRO | MÁRIO PRETO | UIC

CIRURGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Sistema Piezoeléctrico: aplicações em cirurgia oral e implantologia
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Introdução e objectivo: Em Medicina Dentária é cada vez mais necessário a colaboração entre as diferentes valências. Em reabilitação oral isto torna-se evidente quando é imperativo 
criar condições ideais para a colocação de implantes e reabilitação sobre os mesmos, de forma a conseguir uma estética, fonética e função prefeita. Este trabalho tem como objectivo a 
reabilitação oral fixa numa paciente desdentada total onde a quantidade de osso é insuficiente para a colocação de implantes. Descrição do caso: Na consulta do mestrado de reabilitação 
oral apresentou-se uma paciente desdentada total superior e inferior com 39 anos, portadora de prótese total removível superior e inferior. A paciente referia dificuldade na adaptação 
às próteses e pretendia reabilitação fixa. Foi efectuada a análise da tomografia computorizada onde se verificou uma ausência de osso no maxilar superior, impedindo a reabilitação 
com implantes. Perante esta situação foi efectuado um levantamento bilateral do seio maxilar pela técnica de Cadwell Luc modificada. Após 7 meses verificou-se a regeneração óssea. 
Posteriormente foi confeccionada uma prótese total em duplicado e feito o planeamento para cirurgia guiada através do software “Nobel Guide”. No dia da cirurgia foi utilizada para guia 
cirúrgica uma das próteses totais previamente efectuadas, sendo a outra utilizada para carga imediata após remoção do palato e vestíbulo. Implicações clínicas: Consegui-se obter uma 
boa estabilidade primária dos implantes mesmo nas zonas onde foi realizado levantamento do seio maxilar, o que permitiu efectuar carga imediata. Após 3 meses verificou-se que não 
havia uma perda superior a 2 mm em todos os implantes sendo o prognóstico favorável, para a reabilitação definitiva. A base do sucesso a longo prazo passa por um bom planeamento 
onde quase sempre é necessária uma abordagem multidisciplinar. Neste caso clínico permitiu a reabilitação oral fixa, que levou ao aumento da auto-estima e estética desta paciente 
jovem.

DIA 12 | HALL - 61 | OLGA OLIVEIRA | ANTÓNIO SÉRGIO SILVA | MARCO INFANTE DA CÂMARA | JOSÉ MANUEL MENDES | ISCSN

CIRURGIA ORAL | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A necessidade de tratamento multidisciplinar em reabilitação oral - caso clínico

Introdução e Objectivos: A reabilitação de pacientes desdentados totais com próteses removíveis está normalmente associada a diversas limitações, surgindo soluções implanto-
-suportadas cada vez mais como forma de restituir as funções mastigatória, fonética, estética, aumentando o conforto e a confiança do paciente. O objectivo deste caso clínico é 
apresentar uma reabilitação total de uma maxila atrófica e edêntula recorrendo a uma abordagem cirúrgica extra-maxilar com quatro implantes zigomáticos utilizando o conceito de All- 
-on-4™ Descrição do casoPaciente saudável do sexo feminino, 64 anos, com reabsorção extrema da maxila, dirigiu-se a uma consulta de plano de tratamento com o intuito de obter uma 
reabilitação fixa sobre implantes. Após exame clínico e radiográfico, a abordagem escolhida foi a técnica All-on-4 Extra-maxila™. Foram colocados dois implantes NobelSpeedy™ Groovy 
extra-maxila (NobelBiocare™, AB,Gotemburgo, Suécia) de 45 mm e dois de 40 mm, cada um deles com pilares angulados multi-unit de 30 º 5mm., AB,Gotemburgo, Suécia) de 45 mm e 
dois de 40 mm, cada um deles com pilares angulados multi-unit de 30 º 5mm. Todos os implantes foram colocados com uma boa estabilidade primária (> 50N/cm), permitindo a colocação 
de uma prótese imediata e provisória totalmente acrílica, que restitui a estética e a função requeridas para o paciente no dia da cirurgia. A prótese definitiva foi colocada após seis meses 
sendo o follow-up de 4 anos. Implicações clínicas: Com o conceito All-on-4 Extra-maxila™ é possível reabilitar uma maxila atrófica, numa só fase cirúrgica, e sem a necessidade de 
enxertos ósseos, através de um tratamento imediato e fixo devido à capacidade de osteotomia do implante NobelSpeedy™ Groovy Extra-maxila. Este implante foi desenhado para permitir 
uma maior ancoragem primária e expansão máxima da crista através da sua forma única do ápex e das suas paredes paralelas.

DIA 12 | HALL - 62 | PEDRO ESTEVÃO | JOÃO COSTA | TIAGO ESTÊVÃO | PAULO MALÓ

CIRURGIA ORAL | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação total de maxila atrófica com quatro implantes zigomáticos - caso 
clínico

Introdução: A maior parte dos doentes com patologia oncológica da cavidade oral e faringe são tratados com cirurgia, podendo esta ser complementada com radioterapia e quimioterapia. 
A cirurgia oncológica é responsável por grandes mutilações do maciço facial, cuja ressecção é imposta pelo tratamento. Estas ressecções podem ser parciais ou totais, uni ou bilaterais 
incluindo o maxilar, o globo ocular, o assoalho da órbita ou mesmo do crânio. Habitualmente os defeitos pós-cirúrgicos criam problemas funcionais significativos que afectam as funções 
motoras como a mastigação, deglutição e fonética estabelecendo barreiras que impedem a integração destes pacientes no seio familiar e social. Sendo a terapêutica cirúrgica altamente 
mutilante, a reabilitação protética assume uma importância fundamental na recuperação funcional destes pacientes. Objectivos: Pretende-se, através da descrição de um caso clínico 
discutir a importância da reabilitação oral de pacientes oncológicos com envolvimento das estruturas do aparelho estomatognático. Descrição do caso: Reconstrução protética do maxilar 
superior com uma prótese obturadora de uma doente do género feminino, submetida a maxilectomia com etmoidectomia à direita por carcinoma adenóide cístico. Implicações clínicas: A 
reabilitação das sequelas decorrentes do tratamento cirúrgico ou de radioterapia constituem um vasto campo de actuação até à data pouco desenvolvido onde é cada vez mais relevante 
intervir a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

DIA 12 | HALL - 63 | SANDRA MARINA GONÇALVES | SANDRA GAVINHA | ADOLFO MAGALHÃES | EURICO MONTEIRO | LÚCIO SANTOS | URDPCP - URCP/UFP

CIRURGIA ORAL | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação oral de doentes maxilectomizados: a propósito de um caso clínico

Introdução: A reabilitação com implantes dentários é influenciada por características anatómicas e estruturais do osso de suporte, logo, a quantidade e a qualidade 
ósseas são factores críticos para o sucesso clínico. O maxilar superior posterior quando edentulo representa um desafio para o cirurgião na colocação de implantes 
dentários. A reabsorção da crista alveolar e o aumento da dimensão do seio maxilar representam um obstáculo à estabilização primária de um implante, por esta razão 
tem sido estabelecidas técnicas cirúrgicas que permitam o aumento em qualidade e quantidade ósseas. Summers, em 1994 desenvolveu uma técnica cirúrgica usando 
osteotomos compactação lateral e apical em volta do leito implantar usando instrumentos manuais  osteotomos de Summer’s- com um aumento progressivo do diâmetro. 
Objectivo: O objectivo deste estudo é demonstrar a técnica de elevação de seio maxilar atraumática bilateral num dos lados executada com osteomo proposto e comparar 
o seu sucesso com a técnica de Summers. Material e Métodos: Apresentação de cinco casos clínicos de elevação de seio maxilar atraumática bilateral num dos lados 
executada com osteomo com um novo desenho e comparar o seu sucesso com a técnica de Summers, utilizando os critérios de sucesso definidos por Albrektsson em 1986. 
Discussão: O osteotomo proposto apresenta algumas vantagens tais como uma diminuição substancial do número de peças e a sua angulação que permite a sua utilização em múltiplas 
direcções melhorando assim os tempos operatórios e facilitando a sua utilização em pacientes com limitação da abertura de boca ou em situações em que o acesso ao campo operatório 
se encontre comprometido. Conclusão: A utilização do osteotomo proposto nos casos clínicos apresentados demonstrou sucesso na elevação atraumática do seio maxilar.

DIA 12 | HALL - 64 | JOÃO ESPÍRITO SANTO | VASCO  SOUSA DIAS | RICARDO  SOUSA DIAS | TIAGO MARQUES | USC

CIRURGIA ORAL | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Elevação bilateral atraumática do seio maxilar - novo osteótomo
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Introdução: Os tecidos gengivais podem reagir ao trauma produzindo lesões hiperplásicas reactivas, as quais podem ser classificadas como hiperplasia fibrosa focal, granuloma 
piogénico, fibroma ossificante periférico e granuloma periférico de células gigantes. (Buchner et al., 2010). As lesões traumáticas mais frequentes são as hiperplasias fibrosas e entre 
géneros, o feminino é o mais afectado (Buchner et al., 2010; Awange et al., 2009). Apesar destas lesões poderem encontrar-se em localizações distintas como gengiva, língua, lábio, 
bochecha, palato ou pavimento da boca, é na gengiva que as mesmas são geralmente encontradas. (Awange et al., 2009). Pacientes portadores de próteses dentárias apresentam com 
muita frequência lesões traumáticas, sendo as lesões fibrosas as mais associadas ao uso de próteses totais. (Mujica et al., 2008; Freitas et al. 2008). Objectivos: Este trabalho tem por 
objectivos descrever o caso clínico de uma paciente de 50 anos de idade, portadora de uma proliferação tecidular vestibular, assintomática, em contacto com o bordo inferior da prótese 
total removível e efectuar uma abordagem sucinta sobre a evolução e o plano de tratamento a instituir pelo médico dentista nestas situações. Materiais e Métodos: A paciente foi 
avaliada clínica e radiograficamente (Ortopantomografia e radiografia periapical) e foi delineado como plano de tratamento a instaurar a realização de biópsia excisional da lesão, análise 
histo-patológica e adaptação da prótese. Adicionalmente foi efectuada uma pesquisa bibliográfica na PUBMED com as palavras-chave: “fibrous hyperplasia oral”, incluindo-se 4 artigos 
associados ao tema. A pesquisa foi limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas Inglês, Português e Espanhol. Resultados: O exame histo-patológico da lesão confirmou o diagnóstico 
clínico de hiperplasia reactiva. Conclusões/Implicações clínicas: Perante a presença de lesões traumáticas protéticas é importante o estabelecimento de avaliação periódica e sempre 
que as mesmas apresentarem sinais clínicos suspeitos deve o médico dentista intervir de forma célere.

DIA 12 | HALL - 65 | ANA AVELAR | PAULA VAZ | ISA SOARES | MARGARIDA SAMPAIO FERNANDES | REIS CAMPOS

PATOLOGIA ORAL 
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Hiperplasia reactiva protética - caso clínico

Introdução: As reacções liquenóides orais subsequentes a fármacos foram inicialmente descritas com medicamentos antimaláricos. Estas reacções mimetizam o aspecto de líquen 
plano reticular ou erosivo, apresentando maioritariamente formas erosivas localizadas normalmente na mucosa jugal unilateralmente. Estas reacções liquenóides estão descritas para 
medicamentos como anti-inflamatórios não esteróides, inibidores da enzima conversora da angiotensina, diuréticos da ansa, iões mercúrio provenientes de amálgamas, fenotiazinas, 
bloqueadores ß, lítio, aminoglicosídeos, agentes hipoglicemiantes entre outros. Objectivos: Realizar o diagnóstico diferencial entre reacções liquenóides orais a fármacos e líquen 
(formas erosiva e reticular) e alertar o médico dentista para estes efeitos laterais dos fármacos. Material e Métodos: Pesquisa na PubMed e Science Direct de artigos científicos 
de 1984 a 2010, palavras-chave “oral lichenoid reactions” e “oral lichenoid reactions to drugs”. Resultados: As reacções liquenóides têm uma incidência baixa, estando no entanto 
amplamente descritas para um número considerável de fármacos. Não apresentam carácter de malignidade, sendo facilmente confundíveis com formas de líquen. Mormente aparecem 
em doentes com comprometimento imunológico ou estados de stress, não sendo estas premissas mandatárias. Conclusões: Existe uma ligação directa entre a terapêutica do doente e o 
aparecimento destas alterações. O tratamento destas reacções normalmente não passa por um estudo histológico ou intervenção farmacológica, necessitando de vigilâncias regulares. 
Acaba por desaparecer (na maioria) com substituição do fármaco ou interrupção da terapêutica. Impera uma adequada anamnese clínica.

DIA 12 | HALL - 66 |  ANDRÉ MACEDO | CATARINA SANTIAGO | JOÃO GONÇALO DINIS | JOSÉ CARLOS FONTES | LUÍS MONTEIRO | ISCSN

PATOLOGIA ORAL | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reacções liquenóides orais subsequentes a fármacos: uma revisão bibliográfica

Introdução: A reabsorção radicular na dentição permanente é geralmente patológica e é frequentemente associada a factores locais, principalmente a forças excessivas e a inflamação. 
Determinadas condições sistémicas podem também estar envolvidas no desenvolvimento desta patologia (Armas et al., 2008). Recentemente tem sido referida a possibilidade de existir 
uma susceptibilidade genética associada a esta condição (Lages et al., 2009). Na maioria dos casos os indíviduos são assintomáticos e não é identificado o factor etiológico associado 
(Armas et al., 2008; Sogur et al., 2006). Geralmente o diagnóstico é radiográfico podendo em alguns casos surgir mobilidade e infecção (Armas et al., 2008; Sogur et al., 2006; Gupta 
et al.,2008). Objectivos: Este trabalho tem por objectivo descrever o caso clínico de uma paciente jovem, que sem motivo aparente e sem sintomatologia, desenvolveu uma reabsorção 
radicular externa no dente 17 que levou à perda do mesmo. Materiais e Métodos: Para a realização deste trabalho foi efectuada uma pesquisa bibliográfica na PUBMED com as palavras-
-chave: idiopathic dental permanent resorption, incluindo-se 4 artigos associados ao tema. A pesquisa foi limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas Português, Inglês e Espanhol. 
Resultados: A paciente NGS, do género feminino, com 32 anos de idade, compareceu à consulta para uma avaliação periódica, não apresentando qualquer sintomatologia. A avaliação 
imagiológica permitiu detectar a presença de uma lesão inflamatória, com destruição óssea alveolar e reabsorção radicular extensa do dente 17, que condicionou a respectiva extracção 
dentária. O exame anatomo-patológico não identificou sinais de inflamação, o que poderá ser sugestivo de uma possível susceptibilidade genética. Conclusões: Casos clínicos idênticos 
ao descrito podem surgir a qualquer médico dentista, que se revestem de complexidade no que concerne à explicação e fundamentação científica quanto à etiologia. A susceptibilidade 
genética poderá ser um campo a estudar, sobretudo pelas dúvidas deixadas em aberta por investigações recentes.

DIA 12 | HALL - 67 | INÊS SANSONETTY CÔRTE-REAL | JOAQUIM RAMALHÃO | MARIA JOÃO PONCES | PURIFICAÇÃO TAVARES | PAULA VAZ | FMDUP

PATOLOGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabsorção radicular idiopática

Introdução: A doença celíaca (DC) é uma doença auto-imune desencadeada pelo glúten. Uma dieta isenta de glúten leva à remissão dos sinais e sintomas, alguns dos quais afectam 
a cavidade oral. O uso de marcadores serológicos é útil no rastreio de pacientes com probabilidades reduzidas ou moderadas de ter DC, populações de risco ou até para monitorizar 
a adesão do doente à dieta sem glúten. A cavidade oral, sendo o primeiro local de contacto com o glúten e de fácil acessibilidade, representa, do ponto de vista médico, um campo de 
interesse para o diagnóstico da DC. O teste da saliva baseia-se numa análise simples, não invasiva, na qual se pesquisam marcadores, mais especificamente, anticorpos anti-gliadina 
(IgA AAG), anti-endomísio (AAE) e anti-transglutaminases tecidulares (ATt). Objectivos: Avaliar se é possível diagnosticar e monitorizar a DC pela presença de anticorpos na saliva. 
Métodos: Realizou-se uma pesquisa conduzida através da base de dados MEDLINE, com as palavras chave “celiac disease”, “coeliac disease”, “celiac sprue” combinadas com os termos 
“diagnosis”, “salivary marker” e “saliva”. Os artigos foram seleccionados de acordo com o título, resumo e data de publicação. Sendo assim dos 38 artigos pesquisados, apenas 6 foram 
seleccionados. Resultados: O protocolo de diagnóstico utilizado em todos os artigos estudados incluía a detecção na saliva de IgA AAG, AAE e ATt. Este protocolo não apresentou a 
sensibilidade e especificidade adequadas para a sua utilização generalizada como método de diagnóstico da DC. Conclusão: É possível fazer o rastreio e a monitorização da DC através 
dos anticorpos presentes na saliva, contudo, a biopsia duodenal é o único meio para obter um diagnóstico definitivo.

DIA 12 | HALL - 68 | JOANA MORAIS CORREIA DE SOUSA | ANA MARGARIDA NUNES TABAIO | OTÍLIA LOPES | FMDUP

PATOLOGIA ORAL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Diagnóstico da doença celíaca através da saliva
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Introdução: Aproximadamente 2 a 6% de todos os tumores malignos têm origem na cavidade oral, sendo maioritariamente carcinomas espinho celulares. Apesar das melhorias 
alcançadas, a taxa de sobrevida aos cinco anos manteve-se praticamente inalterada nos últimos trinta anos, devido à sua agressividade e difícil tratamento, mas principalmente à 
dificuldade na detecção precoce da doença. Nas fases mais avançadas o tratamento cirúrgico é muito agressivo, e a quimioterapia e radioterapia são geralmente pouco eficazes. A 
capacidade para invadir local e regionalmente bem como a capacidade de metastizar à distância, constitui uma dificuldade adicional ao tratamento, com graves implicações clínicas. 
Objectivo: A realização deste trabalho tem como objectivo efectuar uma revisão da literatura publicada, subordinada ao tema “Carcinogénese oral e metastização”. A escolha deste tema 
prende-se com a importância desta temática, particularmente do processo de metastização, quer na evolução e qualidade de vida assim como no prognóstico, tanto do ponto de vista do 
doente como do médico dentista. Métodos: Foi realizada pesquisa bibliográficas nas principais bases de dados, limitados ao período entre 2000 e 2010, com as palavras-chave: Cancro 
Oral, metastização e carcinogénese. Resultados: Foram seleccionados 64 artigos tendo em conta a relevância para a temática, dando preferência a revisões sistemáticas e tendo em 
conta a actualidade da publicação. Conclusão: com este trabalho concluímos que o cancro oral é uma patologia com grande influência negativa na qualidade de vida dos doentes com 
fraco prognóstico. A atitude mais correcta perante esta patologia passa pela prevenção, que deverá focar o (re)conhecimento dos factores de risco a que a população está exposta, e a 
implementação de campanhas de prevenção do tabagismo, da ingestão de bebidas alcoólicas e pelo estímulo a uma dieta equilibrada e por uma maior ênfase na necessidade de fazer 
um diagnostico precoce.
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PATOLOGIA ORAL | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Metastização e cancro oral - fisiopatologia e implicações terapêuticas
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Introdução: O bruxismo é um hábito parafuncional de apertar ou ranger os dentes de forma inconsciente, em que os mecanismos de protecção neuromuscular estão diminuídos, podendo 
provocar danos nas peças dentárias e desordens temporomandibulares. A frequência e severidade do bruxismo estão altamente associadas ao stress emocional e físico. Actualmente o 
tratamento dentário indicado para este tipo de parafunção passa, numa primeira fase, por um esclarecimento do problema e o aconselhamento do uso regular de placa de relaxamento 
oclusal. Esta acção pode eventualmente ser complementada, nos casos que se considere adequado, com eventual ajuste oclusal e restauração das superfícies dentárias desgastadas. 
Descrição do caso: Paciente masculino, J.B. 53 anos, compareceu na consulta referindo: “Quero arranjar os dentes, que estão muito pequenos” (Sic). O exame clínico permitiu 
estabelecer um diagnóstico de bruxismo com desgaste acentuado das peças dentárias na zona estética. No plano de tratamento, optamos por preservar alguns elementos dentários que, 
apesar da destruição cervical e oclusal, apresentavam bom suporte ósseo e ausência de mobilidade. Plano de tratamento: Coroas Proceras® Zircónia unitárias #14,13,12,11,21,22,23,24 
-Coroas implantosuportadas metalo-cerâmicas #15, 16, 36, 37, 46 -Placa de relaxamento oclusal. Implicações clínicas: Verificamos que, numa primeira fase, a instalação de uma 
prótese fixa provisória, por um período de 6 meses, associada ao uso de placa de relaxamento oclusal, contribuiu para a obtenção de um sorriso harmonioso, sem comprometer a 
normofuncionalidade, e sem causar desordens temporomandibulares. A reabilitação final com coroas maxilares anteriores em Zircónia e coroas metalo-cerâmicas implantosuportadas 
posteriores, parecem neste caso, constituir uma boa opção, quando associadas ao uso de placa de relaxamento oclusal. No entanto a literatura evidencia uma maior incidência de 
fracturas de cerâmica em doentes bruxómanos. Palavras-chave: Bruxismo, Reabilitação, Placa de relaxamento oclusal.

DIA 13 | HALL - 70 | MARGARIDA MALTA | INDIRA ALHINHO | FERNANDO ALMEIDA

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação oral em paciente bruxómano:

Introdução: A utilização da implantes para a reabilitação de espaços edêntulos tem vindo a aumentar exponencialmente. Como tal, para a colocação de implantes é necessária uma 
correcta avaliação da disponibilidade óssea de forma a obter uma prótese implanto-suportada funcional e estética. Deste planeamento pré-cirúrgico são de salientar as técnicas 
de diagnóstico imagiológico. As técnicas radiográficas convencionais (periapicais e ortopantomografia) apresentam várias limitações, nomeadamente a obtenção de 1 imagem a 2 
dimensões. A tomografia computorizada fornece uma imagem transversal, que nos permite avaliar o local receptor do implante no seu pleno a 3 dimensões. A propósito do tema 
apresentam-se 2 casos clínicos. Objectivo: Avaliar e comparar as diferentes técnicas de obtenção de imagem. Materiais e Métodos:   Efectuou-se 1 pesquisa bibliográfica no pubmed, 
desde 2000, com os seguintes limites: - Língua: inglês; - Tipo de estudos: ensaios clínicos randomizados, meta-análises e revisões. Com as seguintes palavras chave: “radiographic 
alveolar bone height”, “alveolar bone imaging” e “alveolar bone height and implants”. Resultados: Obtiveram-se 60 artigos, dos quais se seleccionaram 9 referentes ao tema. Conclusões: 
Verificou-se a necessidade de realização de mais ensaios clínicos randomizados. As técnicas de imagem que nos fornecem imagens transversais são as eleitas, contudo estas técnicas 
não são necessárias quando a observação clínica e da radiografia convencional mostra quantidade óssea suficiente.

DIA 13 | HALL - 71 | ANDREA ÂNGELO GOMES BEATRIZ MALHEIRO | SÓNIA MAGALHÃES | RICARDO FARIA E ALMEIDA | ANTÓNIO FELINO | FMDUP

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Estudo imagiológico da colocação de implantes - a propósito de dois casos clínicos

Introdução e Objectivos: A perda dentária é considerada um efeito adverso para a qualidade de vida. Esta resulta numa reabsorção do rebordo alveolar progressiva, mesmo após 
uma reabilitação com prótese convencional removível. Como consequência desta, a estabilidade e a retenção da prótese removível estão comprometidas, resultando numa redução 
do conforto, capacidade mastigatória, força de mordida e estética facial. Estas sequelas são mais evidentes com as próteses mandibulares. Na mandíbula, a reabilitação com uma 
prótese removível implanto-retida com dois implantes pode ser uma solução para pacientes que manifestam desconforto com uma prótese convencional removível. A propósito de um 
caso clínico pretendemos dar a conhecer um novo sistema de barras pelo método de CAD/CAM, Barras de Sobredentadura NobelProcera™, para a reabilitação do desdentado total 
mandibular, tendo em conta as suas principais vantagens. Descrição do caso clinico - Paciente desdentada total bi-maxilar, reabilitada com duas próteses totais, sendo a mandibular uma 
sobredentadura retida por dois implantes com uma barra NobelProcera™. Implicações clínicas: - Actualmente, o sistema de barras de Sobredentadura NobelProcera™ para implantes 
apresenta-se como uma vantagem para reabilitações implanto-retidas. A forma de planeamento e confecção da reabilitação com este sistema permite maior passividade sobre os 
implantes (compensação de ângulações, más posições), possibilidade de leitura da posição dos implantes e da prótese a ser adaptada durante o planeamento, obtenção de uma barra 
fresada e grande versatilidade nas possibilidades de adaptação da prótese à barra. O funcionamento e a forma de planeamento destas barras culminam numa adaptação optimizada da 
prótese do paciente, permitindo a obtenção de uma situação confortável para o paciente, em termos de retenção e estabilidade.

DIA 13 | HALL - 72 | ANTONIETA SOFIA TOMÉ DIAS | RITA REIS | RICARDO DIAS | PEDRO NICOLAU | MIMD-FMUC

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Barras de sobredentadura NobelProcera™ para retenção de próteses totais 

Introdução: A osteonecrose dos maxilares associada ao tratamento com bifosfonatos é uma condição de tratamento muito complexo, afectando a qualidade de vida do paciente e 
originando uma grande morbilidade. A terapêutica com bifosfonatos por via oral está indicada no tratamento da osteoporose, assim como em situações de osteopénia e outras patologias 
ósseas. Pacientes em tratamento com estes fármacos por via oral por períodos superiores ou iguais a 3 anos apresentam maior risco de desenvolver osteonecrose dos maxilares aquando 
de procedimentos cirúrgicos invasivos, incluindo a colocação de implantes. Nestas circunstâncias a Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial recomenda a suspensão da 
terapêutica nos três meses que antecedem e nos três meses após a cirurgia. Este procedimento foi adoptado no presente caso clínico. Objectivo: Esta revisão tem por objectivo avaliar 
o risco de osteonecrose associada à colocação de implantes em pacientes sujeitos a tratamento com bifosfonatos orais. Métodos: Realizou-se uma pesquisa online, na Medline desde 
2003 até Maio de 2010, com as palavras chave “dental implants and oral bisphosphonate”, “osteonecrosis and oral bisphosphonate”. Os tipos de estudo seleccionados foram as revisões, 
os ensaios clínicos randomizados e as meta-análises. Resultados: Surgiram 235 artigos, tendo sido seleccionados 20 por se incluírem no âmbito do trabalho. Conclusões: Após análise 
dos artigos reunidos, constatou-se que a colocação de implantes em pacientes em tratamento com bifosfonatos orais por períodos inferiores a 5 anos é um procedimento seguro e com 
taxas de sucesso idênticas à colocação de implantes convencional. Todavia, impõe-se uma avaliação criteriosa dos factores de risco individuais.

DIA 13 | HALL - 73 | BEATRIZ MALHEIRO | ANDREA ÂNGELO GOMES | SÓNIA MAGALHÃES | RICARDO FARIA E ALMEIDA | ANTÓNIO FELINO | FMDUP

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Implantes e terapêutica com bisfosfonatos orais - a propósito de um caso clínico
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Introdução: Nos últimos anos tem sido discutida a importância da presença de mucosa queratinizada em redor de implantes, para a manutenção da saúde peri-implantar. A ausência 
de uma zona adequada de tecido queratinizado pode impedir a realização de correcta higiene oral e proporcionar protecção insuficiente aos tecidos peri-implantares contra os danos 
causados pelas forças de fricção durante a mastigação e escovagem, assim como pela acumulação de placa bacteriana. Assim, tem sido sugerido que a presença de uma banda adequada 
de mucosa queratinizada em redor de implantes, no ambiente contaminado da cavidade oral, seria um pré-requisito fundamental para o seu sucesso a longo-prazo. Objectivos: Este 
trabalho pretende realizar uma revisão da literatura actual sobre a influência da presença de mucosa queratinizada na manutenção da saúde dos tecidos peri-implantares. Serão 
apresentados casos clínicos exemplificativos, realizados na Especialização de Periodontologia da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Materiais/métodos: Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados MEDLINE, tendo sido usada uma combinação de termos com o intuito de identificar artigos pertinentes sobre o tema, publicados 
entre 1990 e Abril de 2010 (palavras chaves: “keratinized mucosa”, “oral implants”, “peri-implant health”). Conclusões: As evidências na literatura são contraditórias. Alguns estudos 
sugerem que a presença de mucosa queratinizada é fundamental para a saúde peri-implantar. Nestes casos, é defendido que esta característica anatómica está associada a melhores 
resultados nos parâmetros clínicos (menor acumulação de placa bacteriana, menor hemorragia à sondagem, menor recessão gengival e menor perda de inserção e/ou perda óssea). 
Em contrapartida, outros estudos demonstram que mesmo com uma banda de mucosa queratinizada reduzida, é possível manter a saúde peri-implantar, desde que seja mantido um 
bom controlo de placa bacteriana pelos pacientes. Nos casos clínicos apresentados, a presença ou ausência de mucosa queratinizada não mostrou ter influência na saúde dos tecidos 
peri-implantares.

DIA 13 | HALL - 74 | CATARINA MARTINHO | JOSÉ MARIA CARDOSO | JOÃO BRANCO | DIANA VALENTE | PAULO MASCARENHAS | FMDUL

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Será a presença de mucosa queratinizada fundamental na manutenção da saúde 

Introdução: As lesões periapicais implantares são alterações da área em redor do apex de um implante. Apesar de relativamente raras, são de extrema importância em implantologia, 
podendo levar a dor e perda de implantes. Objectivos: Pesquisar na literatura actual a etiologia, diagnóstico e tratamento das lesões periapicais implantares, exemplificando com 
casos clínicos. Materiais e Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados MEDLINE, tendo sido usada uma combinação de termos com o intuito de identificar 
artigos pertinentes publicados até Abril 2010 sobre lesões perimplantares (palavras chaves:implant periapical lesions, retrograde peri-implantitis, apical peri-implantitis). Os casos 
clínicos apresentados são provenientes de pacientes tratados na Especialização em Periodontologia da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Resultados e 
Conclusão: Segundo a classificação de lesões periapicais implantares proposta por Reiser e Nevins em 1995, estas lesões podem ser divididas em inactivas e infectadas. As inactivas 
correspondem a uma cavidade óssea residual causada pela sobrepreparação e colocação de um implante mais curto do que a instrumentação realizada no local. As infectadas podem 
ocorrer quando um implante é colocado na proximidade de uma infecção pré-existente, se existe contaminação do implante durante a sua colocação, ou como consequência de necrose 
óssea causada por sobreaquecimento. O diagnóstico é baseado nas manifestações clínicas e observações radiográficas. As lesões periapicais implantares inactivas não têm expressão 
clínica ou necessidade de tratamento. As lesões periapicais implantares infectadas podem apresentar sinais e sintomas, nomeadamente desconforto, dor, edema, eritema ou presença 
de supuração, e o implante pode apresentar ou não mobilidade, dependendo da extensão da infecção. Este tipo de lesões implica uma abordagem terapêutica adequada, nomeadamente 
desbridamento cirúrgico da lesão, com ou sem remoção da porção apical do implante e com ou sem regeneração do defeito ósseo. São apresentados casos clínicos exemplificativos de 
ambos os tipos de lesões periapicais implantares.

DIA 13 | HALL - 75 | DAVID MARTINS | DIANA VALENTE | HUGO PINTO | CATARINA MARTINHO | FRANCISCO BRITO | EP - FMDUL

IMPLANTOLOGIA | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Lesões periapicais implantares

Introdução: A reabilitação com implantes na região posterior do maxilar é muito comum nos tempos que correm. Os implantes dentários, requerem, para uma adequada estabilização, 
suficiente dimensão óssea. Como tal, em alguns pacientes o tratamento com implantes, nesta região, não é uma opção viável sem a realização da técnica de elevação do seio maxilar. 
No entanto, em alguns casos recorre-se à ancoragem bicortical, que não apresenta diferenças nem no sucesso, função e duração nem na satisfação do paciente. Objectivo: Estudar o 
efeito biomecânico de diferentes enxertos ósseos, ancoragem bicortical, e alterações de dimensão de implantes dentários, com base em ortopantomografias. Materiais e Métodos: Foi 
feita uma pesquisa na base de dados Pubmed com os seguintes limites: Idioma: Inglês; Tipo de artigo: meta-análise, estudos randomizados e de revisão; Palavras-chave: “Bicortical 
anchorage” AND “dental implants in posterior maxillary”. Resultados: Foram seleccionados 4 artigos, desde a origem até 2010, que relatam o objectivo proposto. Conclusão: A 
ancoragem bicortical de implantes dentários na região posterior do maxilar apresenta bons resultados, tanto na função como na ausência de patologia associada ao seio maxilar, ao 
longo de vários anos de controlo.

DIA 13 | HALL - 76 | INÊS GUERRA PEREIRA | SÓNIA MAGALHÃES | FMDUP

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Ancoragem bicortical de implantes dentários no maxilar posterior

Introdução: A reabilitação protética de implantes em zonas de comprometimento estético pode tornar-se um dos maiores desafios da Medicina Dentária contemporânea uma vez que 
se depara frequentemente com deficiências de volume gengival comprometendo o sucesso estético da reabilitação final. Existem muitas técnicas de regeneração óssea e gengival 
para tentar corrigir estas deficiências mas, no entanto, podem não ser suficientes para recuperar todos os tecidos em falta. Actualmente, existem técnicas laboratoriais como a 
utilização de cerâmica rosa que permitem simular a ausência de tecidos gengivais. Objectivos: Os autores descrevem um caso clínico complexo no qual foi necessário uma abordagem 
multidisciplinar, recorrendo primeiro a uma intervenção cirúrgica para melhorar o perfil de emergência dos implantes e, em seguida, procedendo à reabilitação com uma prótese híbrida 
cerâmica com caracterização gengival. Materiais e Métodos: A paciente, de 43 anos, foi-nos enviada para reabilitar protéticamente o maxilar superior, depois de terem sido colocado 10 
implantes. A paciente usava uma prótese acrílica completa maxilar e apresentava exposição da emergência de alguns implantes, sendo notória grande falta de tecidos gengivais na área 
peri-implantar vestibular. Na colocação dos pilares de cicatrização procedemos a uma técnica cirúrgica de regeneração gengival para aumentar o volume dos tecidos e melhorar o perfil 
de emergência dos implantes. Depois da cicatrização dos tecidos moles peri-implantares foi confeccionada uma prótese híbrida aparafusada totalmente cerâmica com infra-estrutura 
em zircónia. Esta infra-estrutura foi obtida por uma técnica de CAD/CAM (Sistema Everest®, Kavo). Na ceramização da infra-estrutura foi utilizada cerâmica rosa para simular os tecidos 
gengivais que continuavam a faltar. Conclusão: Na reabilitação oral de casos complexos torna-se imprescindível uma abordagem multidisciplinar para proporcionar uma optimização do 
resultado final. A nível laboratorial, as caracterizações gengivais com recurso à cerâmica rosa permitem contribuir para a excelência da estética.

DIA 13 | HALL - 77 | ISABEL GUERRA | FERNANDO BRANCO | JOSÉ LORDELO | JOSÉ MÁRIO ROCHA | FILIPE LOPES | MESTRADO DE REABILITAÇÃO ORAL - FMDUP

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Prótese híbrida cerâmica com infra-estrutura em zircónia e caracterização 
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Introdução: A ausência do órgão dentário provoca alterações ósseas nos maxilares, que por falta de estímulos locais conduz a um processo de reabsorção, o qual pode ser contínuo ou 
estabilizar após algum tempo. Na reabilitação oral com implantes dentários a altura e largura do osso residual são factores preponderantes na escolha da técnica cirúrgica. Objectivos: 
Descrever as principais técnicas cirúrgicas, avaliando os seus resultados clínicos no aumento horizontal e/ou vertical do rebordo alveolar. Concluir de acordo com a evidência científica, 
quais as técnicas mais previsíveis. Material e Métodos: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados de artigos científicos - Pubmed/Medline, Dentistry & Oral Science 
Source, utilizando como palavras-chave: “augmentation”, “horizontal”, “vertical”, “alveolar”, “ridge”. A pesquisa foi limitada aos artigos publicados entre 1999 e 2010. Seleccionaram-se 
20 de um total de 39 artigos consultados de acordo com o conteúdo científico, factor impacto e línguas inglesa e portuguesa. Resultados: A regeneração óssea de maxilares atróficos é 
um desafio para o cirurgião quando se pretende uma reabilitação estética e funcional com implantes. Destacam-se como possibilidades cirúrgicas a Distracção Óssea, a Técnica “Split- 
-Crest” e os Enxertos Ósseos, tipo “Onlay” ou associados à Regeneração Guiada Óssea ou à ”Técnica Sandwich”. Conclusão: Os estudos existentes não permitem ainda concluir qual a 
técnica cirúrgica mais eficaz. Contudo, as técnicas de aumento horizontal do rebordo alveolar oferecem resultados mais previsíveis. A distracção óssea permite um bom resultado na 
regeneração óssea vertical, no entanto está contra-indicada em rebordos severamente reabsorvidos. São necessários mais ensaios clínicos randomizados controlados para concluir 
quais as técnicas regenerativas mais eficazes. Revela-se fundamental uma avaliação criteriosa da relação risco-benefício na definição do plano de tratamento.

DIA 13 | HALL - 78 | JOANA AMARAL | ANA BATISTA | SALOMÃO ROCHA | FERNANDO GUERRA | DMDECMF - FMUC

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Aumento horizontal e/ou vertical do rebordo alveolar

Introdução: Existem várias opções de tratamento para a reabilitação de casos de agenésia dos incisivos laterais superiores. Estas incluem a substituição dos laterais pelos caninos, 
a colocação de pontes ou de implantes. Têm que ser considerados vários critérios para definir qual o plano tratamento mais adequado para cada caso. O tratamento de eleição é 
normalmente o menos invasivo,šque satisfaz as expectativas estéticas e os objectivos funcionais. O objectivo desta apresentação consiste na descrição de um caso de agenésia dos 
incisivos laterais superiores, focando a importância de um tratamento interdisciplinar e os pontos-chave a ter em conta na reabilitação com implantes. Descrição: Paciente do sexo 
feminino, 19 anos, apresenta agenésia dos incisivos laterais superiores. O plano de tratamento contemplou a colocação de implantes na posição dos incisivos laterais e tratamento 
ortodôntico prévio para garantir os requisitos dešespaço necessários. As coroas provisórias foram utilizadas para condicionar o tecido gengival e transferência do perfil de emergência. 
O caso foi terminado com a colocação de pilares de zircónia e coroas de cerâmica. Implicações Clínicas: Quando se recorre à colocação de implantes para reabilitar a falta congénita dos 
incisivos laterais superior, é necessária uma abordagem interdisciplinar que garanta um resultado final previsível.

DIA 13 | HALL - 79 | JOANA LIMA

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação interdisciplinar de um caso de agenésia dos incisivos laterais

Introdução: O objectivo primário do tratamento periodontal consiste na restituição da saúde periodontal e na manutenção da dentição. Todavia, a perda dentária é uma possível sequela da 
periodontite. De facto, esta condição é responsável por um número superior de dentes perdidos do que qualquer outra afecção oral. Por esta razão, os implantes dentários assumem um 
lugar de destaque na reabilitação deste tipo de pacientes. Porém, à medida que aumenta o número de pacientes reabilitados com implantes com o intuito de substituir os dentes perdidos 
por Periodontite, cada vez mais se debate a possível influência da história de periodontite nos resultados da terapia Objectivos: Os autores pretendem apresentar uma revisão bibliográfica 
sobre a reabilitação com implantes em Pacientes com história de Periodontite, elucidando através da apresentação de casos clínicos. Será efectuada a comparação dos resultados da 
reabilitação em Pacientes com ou sem história de Periodontite no que respeita à taxa de sobrevivência, taxa de sucesso, risco de fracasso implantar e risco de peri-implantite. Materiais/
/Métodos: Foi realizada uma pesquisa na base de dados Medline/Pubmed (1966-Abril 2010), utilizando as seguintes palavras-chave: “Dental Implants”, “Periodontitis”, “Periodontal 
diseases”, “peri-implantitis”, “complications”. Conclusão: A reabilitação com implantes dentários em pacientes periodontais apresenta taxas de sobrevivência elevadas. Contudo, a 
maior incidência de peri-implantite poderá comprometer o sucesso e a sobrevivência a longo prazo dos implantes. Desta forma, neste tipo de pacientes é mandatória a realização de 
um adequado tratamento periodontal e a inclusão num programa de suporte periodontal e peri-implantar individualizado. Porém, em relação ao diagnóstico de Periodontite bem como 
ao tipo de tratamento periodontal realizado continuam a existir lacunas pelo que, estudos longitudinais, com um número suficiente de pacientes são necessários para se retirarem 
conclusões definitivas sobre a resposta a longo-prazo do tratamento com implantes em pacientes susceptíveis à periodontite.

DIA 13 | HALL - 80 | JOÃO BRANCO | JOSÉ MARIA CARDOSO | HUGO GRANCHO PINTO | ANA SANTOS FERRO | INÊS FARIA | FMDUL

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Serão os pacientes periodontais bons candidatos à colocação de implantes?

Introdução: O termo oclusão orgânica é reconhecido hoje como a base da oclusão moderna. É um conceito baseado num sistema de protecção mútua que funciona quando o sistema 
oclusal é sobrecarregado. Desta forma, os molares protegem os dentes anteriores e a ATM nas sobrecargas cêntricas, e o bloco anterior protege os molares excentricamente. A 
importância do diagnóstico é crucial para se poder partir para a programação e montagem em articulador totalmente ajustável baseado em valores individuais do paciente. Daqui 
pode-se partir para o enceramento funcional, onde se põem em prática todos os conceitos de uma oclusão orgânica e sequencial, e onde suporte posterior, guia laterotrusiva e controlo 
protusivo ganham verdadeiro significado. Objectivos: Este trabalho pretende demonstrar como se aplicam os conceitos de oclusão actuais na prática clínica, através de um enceramento 
funcional. O caso clínico descreve o passo-a-passo do enceramento numa reabilitação oral complexa de uma paciente Classe I de Angle, bruxómana severa, com desvio funcional da 
mandíbula, perda de dimensão vertical de oclusão (DVO), danos dentários graves, e estética comprometida. Materiais: Cadiax Diagnostic (GAMMA Medizinisch, Austria), Articulador 
Reference SL (GAMMA Medizinisch, Austria), Pingador Waxlectric II (Renfert, Alemanha), Ceras de modelagem Pro-mod VKS (Aldente, Alemanha), esculpidores Ergo Wax (Renfert, 
Alemanha), Lâmina bisturi Nº11 e 15, Silicone Zetalabor (Zhermack, Alemanha). Métodos: Efectuou-se o enceramento das linhas funcionais da Oclusão, sendo elas organizadas em arco 
cêntrico activo, arco cêntrico passivo, arco estético-funcional, e os três arcos interrompidos da oclusão. Resultados e Conclusão: O enceramento funcional permite-nos obter de uma 
maneira previsível o desenho oclusal que mais se adapta ao nosso paciente e simultaneamente a reabilitação que mais garantias nos oferece ao longo do tempo. Na prática traduz-se 
pelo restabelecimento da DVO, reposicionamento mandibulo-condilar, recuperação funcional, e considerável melhoria estética.

DIA 13 | HALL - 81 | JOÃO RUA | ANTÓNIO JOSÉ DE SOUSA | RICARDO PITSCHILLER | J. JOÃO MENDES | TANYA MELANCIA | ISCSEM

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Oclusão orgânica e enceramento funcional - da teoria à prática. Caso clínico
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Introdução: A utilização de implantes tem sido desenvolvida e aplicada com sucesso para a reabilitação de pacientes parcial ou totalmente edêntulos. Diversos estudos longitudinais 
têm descrito taxas de sobrevivência entre os 90 e 95% por períodos de acompanhamento entre 5 a 10 anos. No entanto, podem surgir complicações biológicas como a perda do 
implante, distúrbios sensoriais, complicações nos tecidos moles peri-implantares, peri-implantites, entre outras. A perda do implante pode ser classificada em perda precoce (antes 
deste ser sujeito a carga funcional) ou tardia (após carga funcional). Numa revisão sistemática de complicações implantares baseada em estudos longitudinais, com período mínimo 
de acompanhamento de 5 anos, a incidência de perda precoce do implante variou entre 0,76-7,47% e de perda tardia entre 2,1-11,3% (Berglundh e cols. 2002). O trauma cirúrgico, 
o volume e a qualidade ósseas têm sido apontados como factores etiológicos dos fracassos precoces de implantes. Relativamente aos fracassos tardios factores tais como a peri- 
-implantite, sobrecarga oclusal têm sido discutidos e documentados como potenciais factores para os fracassos tardios de implantes. Objectivos da apresentação: O objectivo desta 
revisão bibliográfica é descrever, com base na evidência científica actual, os factores biológicos que contribuem para o fracasso de implantes. Será também focada a importância da 
monitorização longitudinal das condições peri-implantares através de parâmetros de diagnóstico de variadas índoles. Esta revisão bibliográfica será ilustrada através de casos clínicos. 
Materiais e métodos: Foi realizada uma pesquisa na base de dados Medline/Pubmed que incluiu artigos publicados em inglês entre 1969 e o fim de 2009. As palavras-chave usadas para 
a pesquisa foram as seguintes: “dental implants”, “peri-implant health”, “peri-implant disease”, “peri-implantitis”, “implant mobility”, “implant failure”, “failed implants”. Conclusão: 
O conhecimento detalhado dos factores biológicos responsáveis pelo fracasso de implantes permite planificar os casos de forma cuidadosa e previsível, maximizando o sucesso a longo 
prazo das reabilitações implanto-suportadas.

DIA 13 | HALL - 82 | JOSÉ MARIA CARDOSO | ANA SANTOS FERRO | DAVID GOMES MARTINS | JOÃO BRANCO | INÊS FARIA | FMDUL

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Fracasso de implantes dentários - uma realidade a considerar!

A dentinogénese imperfeita é uma desordem do desenvolvimento dentinário com transmissão autossómica dominante  e que afecta ambas as dentições, primária e permanente. 
Esta é caracterizada pela presença de dentina opalescente, resultando numa descoloração dentária que vai desde uma tonalidade azulada ao amarelo-acastanhado. Esta condição é 
genética e clinicamente heterogénea, podendo afectar apenas a dentição ou estar associada à osteogénese imperfeita. A dentinogenese imperfeita é subdividida em 3 tipos: Tipo I está 
associado à osteogénese imperfeita; Tipo II é a mais comum e não está associada à osteogénese imperfeita; e tipo III: forma rara, associada a região Brandywine do estado de Maryland, 
que ocorre numa zona racial, isolada, e apresenta câmaras pulpares de grandes dimensões. O caso clinico apresentado descreve um jovem adulto com dentinogénese imperfeita Type 
II e um dentição incompleta. Além da ausência de alguns dentes, os remanescentes apresentavam-se severamente comprometidos, com coloração amarelo-acastanhada, abrasão e 
fracturas do esmalte. O tratamento  envolveu a combinação de coroas implanto-suportadas e coroas em cerâmica pura de zirconia produzidas através de CAD/CAM nos restantes dentes 
e cimentadas com ionómero de vidro reforçado por resina. Após conclusão do tratamento foi obtido um resultado satisfatório a nível funcional e estético.

DIA 13 | HALL - 83 | JOSÉ RIBEIRO FIGUEIREDO | JOSÉ FAUSTO CARRACHO | HUGO GRANCHO PINTO | FMDUL

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação em cerâmica de um jovem adulto com dentinogénese imperfeita: 

Objectivos: A colocação de implantes dentários em jovens com menos de 16 anos é uma modalidade de tratamento rara, estando normalmente restrita a pacientes com total 
desenvolvimento craneofacial. O objectivo foi saber se há pacientes em que o tratamento precoce seria benéfico e que sinais podem suportar a decisão clínica para avançar. Métodos: 
Pesquisa de artigos científicos através da base de dados Pubmed, publicados nos últimos 10 anos, em Português, Inglês e Espanhol com as seguintes palavras-chave, em várias 
combinações: “dental implants”, “early placement”, “youngs”, “failures” and “craniofacial development”. Resultados: O número de estudos que abordam este assunto em particular é 
reduzido, por isso a nossa análise foi baseada sobretudo em casos clínicos e em um estudo retrospectivo. A colocação de implantes em jovens não é uma opção tratamento consensual 
devido a vários factores potencialmente desfavoráveis tais como o efeito traumático em germens dentários, desordens na erupção dentária e desordens multidimensionais devido ao 
desenvolvimento craneofacial. Para além disto os resultados estéticos e funcionais são apenas temporariamente aceitáveis, apesar de serem importantes em alguns casos. Para suportar 
a decisão de colocar um implante num jovem é necessária uma boa história clínica, sendo o Raio-X à mão uma importante ferramenta para determinar o completo desenvolvimento 
esquelético. As taxas de sucesso de implantes em adolescentes têm uma grande variedade de resultados ao contrário do que sucede em adultos. Para isto parecem contribuir mais o 
tamanho do arco dentário e as condições perioperatórias mais do que a condição de hipodontia per si. Conclusão: Sendo maioritariamente desaconselhável, em alguns casos particulares 
a colocação precoce de implantes é recomendada. O conhecimento dos sinais de desenvolvimento craneofacial é fundamental para suportar a decisão clínica de avançar em idades 
precoces. São necessários mais estudos sobre este tema

DIA 13 | HALL - 84 | JOSÉ PEDRO SÁ | SUSANA CASTANHEIRA | FERNANDO ALMEIDA

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Implantes dentários em adolescentes: uma impossibilidade?

Introdução e objectivos: Um paciente apresentava coroas provisórias no dente 1.1 e no implante na região do 1.2 e estava descontente. Esse descontentamento residia num um colapso 
da papila inter-dentária entre 1.1 e 1.2. O nosso objectivo era a manipulação dos provisórios, de forma conseguir novamente restaurar o resultado estético que a paciente estava a 
procura. Descrição do caso: Paciente de sexo feminino com idade 32 anos, apresentava um colapso da papila inter-dentária entre o 1.1 e 1.2. A falta de adaptação dos provisórios deu 
início a processo inflamatório e fez com que a retracção da papila fosse inevitável. Dr. Tarnow num estudo realizado em 1992, provou que do ponto de contacto à crista óssea, tivéssemos 
uma distância de 5mm iríamos ter papila em 98% dos casos, se essa medida fosse inferior ela existiria em 100% das vezes, quando essa distância passa-se para 6mm haveria uma 
redução para 56%, se a distância fosse de 7mm passaria para 27%. Implicações clínicas: Numa primeira sessão removemos as coroas provisórias, de seguida procedeu-se à sondagem 
interdentária com sonda cp 11, apresentando um resultado de 18mm. Após a introdução de fio de retração 000, realizou-se uma dupla impressão com heavy body e light body, para a 
confecção de novos provisórios. Com o resultado das medições determinou se que o ponto de contacto interdentário dos provisórios teria que subir 13 mm para cervical. Numa segunda 
sessão adaptou-se os provisórios aos cotos dentários. Deu-se um período de espera de aproximadamente um mês. Na terceira sessão foi realizado o controlo de higiene e analisada a 
progressão da papila, apresentando resultados bastante satisfatórios. Foi realizado novamente o tratamento de espera de mais um mês. Na ultima sessão conseguimos fechar o buraco 
negro e recuperar a papila, apresentando assim uma saúde gengival satisfatória.

DIA 13 | HALL - 85 | LUIS FILIPE OLIVEIRA | IVO ANDRE DE ARAÚJO LOPES | MARCOS FILIPE CORREIA DE CASTRO | ANTÓNIO SÉRGIO SILVA | ISCSN

IMPLANTOLOGIA | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Papila makeover
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Introdução: Durante os primeiros quatro meses após a extracção dentária e de acordo com medições e observações, geralmente, a crista óssea pode sofrer uma redução no sentido 
vestíbulo-lingual de 5 a 7mm. e vertical 2 a 4,5mm. Alguns investigadores sustentaram a eventual colocação de implantes imediatamente após a extracção, para minimizar este efeito. A 
máxima actividade osteoblástica, ocorre entre 4 e 6 semanas após extracção, sendo que às 8 este processo começa a diminuir.  Hoje em dia, os implantes em titânio, provocam mínima 
reacção inflamatória de corpo estranho, sendo o material um factor importante para estabilizar o processo. Descrição do caso clínico: Z.F. 5 com (!) anos, compareceu na consulta com 
#21 comprometido periodontalmente e endodônticamente. Plano de tratamento: -Reabilitação com implante na zona 21 -Pilar em Zircónia -Coroa cimentada cerâmica pura Procera® 
Conclusão: Os implantes imediatos permitem a diminuição do tempo de tratamento já que reduz o número de passos clínicos. O sucesso dos implantes imediatos versus diferidos, 
parecem ser semelhantes. Entre outros autores, Wagenberg e col verificaram entre 1988 e 2004, em que foram colocados 1925 implantes imediatamente após a extracção, uma taxa de 
sucesso de 96%. Palavras-chave: Extracção, Implante Imediato, Reabilitação

DIA 13 | HALL - 86 | LUÍS SANTANA | INDIRA ALHINHO | FERNANDO ALMEIDA

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Implantes Imediatos

Introdução: A estética assume-se como um dos factores, juntamente com a função, que leva os pacientes a realizarem uma reabilitação oral implanto-suportada. No entanto, muitos 
são os aspectos que devem ser considerados para a obtenção de um resultado ideal, uma vez que nem sempre estão presentes à priori condições que permitem alcançar um resultado 
estético final. Como tal, é fundamental uma análise prostodôntica pré-cirúrgica que permita a avaliação do caso, tornando-se imprescindível o conhecimento dos critérios estéticos 
a respeitar numa reabilitação implanto-suportada. A obtenção da harmonia das margens gengivais, de um perfil de emergência adequado bem como do preenchimento dos espaços 
interproximais pela papila interdentária, entre outros factores, são os parâmetros estéticos que devem reger todo o protocolo. Actualmente deve ser aplicado o conceito de implantologia 
guiada pela prótese, devendo todas as opções clínicas ter por base a forma e a posição final da restauração. Objectivos da apresentação: Os autores pretendem apresentar uma revisão 
bibliográfica acerca dos critérios estéticos a respeitar na área da reabilitação implanto-suportada bem como os protocolos prostodônticos a realizar, de forma a alcançá-los. Esta 
investigação bibliográfica será ilustrada através de casos clínicos. Materiais e métodos: Foi realizada uma pesquisa na Medline/Pubmed que inclui artigos publicados entre 1969 e Maio 
de 2010. As palavras-chave usadas para a pesquisa foram as seguintes: “Dental”; “Aesthetic”; “Gingival”; “Criteria”; “Guidelines”; “Implant”; “Teeth”. Conclusão: A evidência científica 
demonstra que a reabilitação implanto-suportada na região ântero-superior é de facto um procedimento complexo. Requer uma planificação pré-operatória meticulosa e integrada bem 
como uma execução cirúrgica precisa, as quais deverão ser sempre orientadas em função da futura restauração. O conhecimento dos critérios estéticos a respeitar é fundamental e deve 
servir de orientação para toda a reabilitação.

DIA 13 | HALL - 87 | MANUEL PEDROSA DUARTE | JOSÉ MARIA CARDOSO | DIOGO LIBANO MONTEIRO | FMDUL

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Prostodontia implanto-suportada no sector anterior: critérios estéticos

Introdução e objectivos: Após perda de uma peça dentária consequências como a reabsorção óssea alveolar, são passíveis de ocorrer, o que pode comprometer a futura reabilitação 
principalmente quando nos referimos a zonas estéticas. A colocação de implantes imediatos, no mesmo acto cirúrgico da exodontia, visa prevenir o colapso da crista, preservando a 
arquitectura gengival natural, favorecendo os aspectos estéticos, assim como reduzir o protocolo padrão no que diz respeito ao tempo de tratamento. Estudos realizados demonstraram 
que no que diz respeito à osseointegração, não existem diferenças relativas em relação aos implantes tardios. Com este poster pretende-se demonstrar através de quatro casos clínicos 
que técnicas de implantação imediata são viáveis na resolução de problemas de mau posicionamento dentário em pacientes reticentes a tratamento ortodôntico. Descrição dos casos: 
Foram instalados implantes de titânio de macrogeometria cónica (Conexão sistema de prótese, Ltda - São Paulo/Brasil) em zonas estéticas de quatro pacientes, um do sexo masculino 
e três do sexo feminino com idades compreendidas entre 22 e os 57 anos. Após a exodontia das peças dentárias mal posicionadas, procedeu-se à instalação imediata dos implantes 
em alvéolos frescos redireccionando o longo eixo dentário favorecendo a estética. A osseointegração destes implantes foi bem sucedida e para além das condições de preservação dos 
tecidos duros, também foi possível a manutenção da arquitectara gengival. Implicações clínicas: Os implantes imediatos apresentam-se como uma opção viável na resolução de casos 
onde o mau posicionamento dentário compromete a estética e a função. Com os implantes imediatos consegue-se uma reabilitação funcional e estética em espaço de tempo reduzido.

DIA 13 | HALL - 88 | MARCELO LOPES | LUÍS MANUEL DE SOUSA CAETANO | JOSÉ SOARES | SANDRO RENÊ DAROZ

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Implantes imediatos com proteses imediatas para correção de dentes mal 

Introdução: A crescente relevância da estética tem levado ao desenvolvimento de novas técnicas em busca da perfeição, máxima harmonia e integração tecidular. O zircónio por ter uma 
grande resistência à flexão (900MPa), à fractura (9MPa), baixo potencial de corrosão, baixa condutibilidade térmica e boa compatibilidade tecidular é um dos materiais de eleição como 
pilar protético ou mesmo como base para colocação de cerâmica, sempre que se pretende o chamado “white effect”, principalmente da zona estética, devido à importância da linha de 
sorriso e à procura de reabilitações cada vez mais próximas do naturalmente belo. O planeamento pré-cirúrgico em desdentados parciais e totais com Nobelguide® é um sistema que 
com base no tratamento de imagens obtidas por tomografia e baseada em tecnologia CAD-CAM, pode permitir a colocação de implantes e da prótese fixa provisória imediata de forma 
rápida, minimamente invasiva e com maior previsibilidade. Objectivos da apresentação: Caso clínico com utilização do zircónio como infra-estrutura numa reabilitação completa de um 
caso com linha de sorriso alta em que ao ligeiro movimento labial ficam expostos os 12 dentes mais anteriores da arcada maxilar. Materiais e Métodos: Apresentação da reabilitação 
fixa sobre implantes (Nobel ReplaceT Tapered Groovy) na arcada maxilar, com infra-estrutura em zircónio (Procera® Implant Bridge Zirconia), num adulto, do sexo feminino de 45 anos 
de idade. O planeamento do caso clínico foi feito através do sistema Nobelguide®. Resultados e Conclusão: O Zircónio surge como material alternativo nas infra-estruturas, destacando 
o melhor resultado estético sem comprometer a resistência. Apesar da melhor integração tecidular comparada com o titânio, evidênciada em estudos animais e em alguns artigos, 
salienta-se a necessidade de estudos clinícos randomizados a 5 e 10 anos para mostrar a sua eficácia e durabilidade nestas situações.

DIA 13 | HALL - 89 | FRANCISCA NEGRÃO | JOANA LAMEIRO | FERNANDO ALMEIDA

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Zircónio numa reabilitação total sobre implantes com planeamento 
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Introdução e objectivos: A osteointegração é um factor fundamental para o sucesso a longo prazo dos implantes dentários. O titânio, utilizado há mais de 30 anos, continua a ser 
o material de eleição para implantes endósseos devido às suas excelentes propriedades mecânicas e biológicas. Actualmente vários estudos têm apresentado a zircónia como 
material alternativo ao titanio. Nesta revisão de literatura, abordar-se-ão as conclusões dos principais estudos sobre o grau de osteointegração de implantes dentários em zircónia, 
sistematizando as suas propriedades básicas e respectivas implicações clínicas. Tipo de estudos revistos: A base de dados Pubmed foi utilizada na pesquisa das palavras “zirconia dental 
implants”, “zirconia osseointegration”, “titanium osseointegration”, “zirconia biocompatibility”. Foram incluídas para análise revisões sistemáticas, estudos prospectivos longitudinais 
e estudos retrospectivos longitudinais. Resultados: Estudos recentes comprovam a existência de contacto ósseo directo nas superfícies de titânio e de zircónia, não existindo diferenças 
significativas entre ambas. Conclusão: Os implantes de zircónia apresentam taxas de osteointegração semelhantes aos de titânio e a modificação das suas superfícies melhora a 
cicatrização e integração ósseas. Os resultados obtidos confirmam as excelentes potencialidades deste material, legitimando a sua utilização como uma alternativa ao titânio. Estudos 
clínicos adicionais são necessários para aferir o sucesso deste tipo de implantes e estabelecer guias para a sua utilização. Implicações clínicas: Uma adequada selecção dos casos, 
acompanhada de protocolos clínicos apoiados em adequada evidência científica, são essenciais para o sucesso da zircónia em reabilitação oral.

DIA 13 | HALL - 90 | MARIANA HENRIQUES MARTINS CALADO RIBEIRO | SORAYA LOURENÇO COSTA | ANDRÉ MOREIRA | FMDUL

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Osteointegração de implantes de zircónia versus implantes de titânio

Introdução: Implantes curtos são uma opção de tratamento bem documentada, como alternativa a técnicas de regeneração óssea mais invasivas, especialmente em maxilar e mandíbula 
atróficas. No entanto, a definição de implante curto ainda é controversa. Com as recentes inovações no que respeita ao macro e microdesenho dos implantes, este tipo de implantes tem 
vindo a apresentar elevadas taxas de sobrevivência. Objectivo: Determinar, em base na literatura actual, a taxa de sobrevivência y sucesso de implantes curtos e se pode ser afectado de 
forma significativa pelos seguintes factores: localização, superfície, tipo de prótese, densidade óssea, tabaco e bruxismo. Material e Métodos: Realização de uma pesquisa bibliográfica 
na base de dados Medline, por quatro investigadores, com as seguintes palavras-chave: “short implants” “dental implants” “short length implants”, “crown-implant ratio”, “implant 
surface” limitando a estudos clínicos, publicados em Inglês desde 1999-2009 e com um seguimento mínimo de 3 anos. Resultados: Dos 53 artigos analisados, de acordo com os critérios 
de inclusão e exclusão, 17š foram seleccionados para esta revisão sistemática. Os parâmetros analisados foram os seguintes: numero, tipo, superfície, longitude e localização dos 
implantes, segimento, numero de pacientes, aspectos clínicos relevantes, tipo de prótese, fases cirúrgicas, carga (imediata ou deferida), técnicas cirúrgicas adicionais, complicações 
cirúrgicas e protésicas e taxa de sobrevivência/sucesso.  Conclusões: Implantes curtos tem uma taxa de sobrevivência comparável com implantes standard. A superfície dos implantes 
afecta significativamente a sobrevivência/sucesso dos mesmos. A reabilitação de implantes curtos com coroas unitárias apresenta uma elevada taxa de sobrevivência, indicando que 
a proporção corona-implante não é um factor crucial na reabilitação destes implantes. A densidade óssea pode afectar a sobrevivência e fracasso dos implantes curtos, no entanto, 
mais estudo são necessários. Fumadores moderados, apresentam taxas de sobrevivência similares a não fumadores. Não existem estudos que relacionem bruxismo com elevadas 
percentagens de fracasso de implantes curtos.

DIA 13 | HALL - 91 | NATÁLIA DE OLIVEIRA | MARC QUEVEDO POU | MERCÉ PEDRA NAVAU | MIRIAM MOLINS | FREDERICO HERNÁNDEZ-ALFARO | UIC

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Implantes curtos - revisão sistemática

Introdução: A reabilitação dum espaço desdentado de um dente apresenta como opção de excelência o recurso a um implante. Contudo, quando a disponibilidade óssea é insuficiente 
colocam-se outras alternativas, tais como a prótese fixa dento-suportada ou o recurso a técnicas de regeneração óssea previamente à colocação do implante.   Quando o paciente não se 
mostra receptivo a procedimentos cirúrgicos mais avançados, uma ponte fixa com uma preparação minimamente invasiva dos dentes retentores afigura-se como uma boa solução, quer 
do ponto de vista estético, quer biomecânico. Objectivos: O objectivo deste trabalho é apresentar uma solução protética que permita a reposição dum dente posterior perdido através do 
recurso a uma ponte minimamente invasiva, nas situações onde a colocação de um implante, sem o recurso a cirurgias mais invasivas, tais como grandes regenerações ósseas, sinus- 
-lift, etc., seja praticamente impossível. Descrição do caso clínico (materiais e métodos): Foi elaborada uma ponte com infra-estrutura em zircónia, com dois retentores tipo inlay para 
reabilitar um espaço edêntulo de um dente (1.6) numa zona onde não havia osso disponível para a colocação dum implante devido à elevada pneumatização do seio maxilar. O espaço em 
questão, apesar de ser devido à ausência de um molar, tinha a dimensão de um dente pré-molar. Foram efectuadas as preparações “tipo classe II” nas superfícies ocluso-distal do 1.5 e 
mesio-oclusal do 1.7 para suportarem a ponte fixa. Conclusão: Na actualidade, quando preparamos dentes íntegros, devemos privilegiar uma abordagem conservadora, pois os materiais 
e técnicas disponíveis para confecção de estruturas e para colagem das mesmas permitem, muitas vezes, dispensar as preparações para coroas totais. Estas soluções revelam-se uma 
excelente opção quando o recurso a implantes não é favorável.

DIA 13 | HALL - 92 | ANTUNES GUIMARÃES | TIAGO COUTINHO ALMEIDA | PEDRO FERNANDES | MARGARIDA FERNANDES | SAMPAIO FERNANDES

IMPLANTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Ponte fixa minimamente invasiva - relato de caso clínico

Introdução e objectivos: Nos dias de hoje, tem sido observado no seio da sociedade uma exacerbação da importância da aparência do indivíduo e, logo, da estética do sorriso. Um 
resultado favorável na reabilitação de pacientes com doença periodontal é obtido com um compromisso entre uma rigorosa avaliação funcional, estética e biológica, constituindo um 
desafio para o médico dentista. O objectivo desta apresentação centra-se na descrição da reabilitação estética de um paciente com doença periodontal, através de cirurgia periodontal 
e de colocação de implantes e coroas de cerâmica pura. Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 62 anos, compareceu a uma consulta com queixas de insatisfação estética, 
alterações periodontais e funcionais. Após avaliação clínica e radiográfica, foi diagnosticada periodontite crónica generalizada e foram detectadas ausências dentárias, recessões 
gengivais, alterações de posição dentárias, presença de “triângulos negros”, cáries múltiplas e higiene oral deficitária. A paciente foi submetida a cirurgia periodontal maxilar e 
mandibular com alisamento radicular e destartarização profunda, exodontias, colocação de implantes, dentisterias, tratamentos endodônticos seguidos de reconstrução com espigão de 
fibra intra-radicular e reabilitação com coroas provisórias. Posteriormente, nos dentes preparados e implantes foram colocadas coroas NobelRondo Press™. Após 3 anos de follow-up, 
os níveis ósseos e gengivais mantêm-se. Implicações clínicas: O presente caso sugere que em pacientes periodontais, o sucesso periodontal e estético, após uma complexa reabilitação 
multidisciplinar, pode ser obtido e mantido com controlo adequado e com cuidadosa terapia de manutenção higiénica. Graças à sua adaptação perfeita e elevada biocompatibilidade, as 
coroas em cerâmica pura são nestes casos uma excelente opção terapêutica.

DIA 13 | HALL - 93 | PEDRO COSME | PAULO MALÓ | BRUNO QUERIDINHA | MARIA INÊS BARAHONA | MARIANA TRINDADE

IMPLANTOLOGIA | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação estética multidisciplinar de paciente com patologia periodontal - 
caso clínico
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Introdução: Por intermédio de implantes dentários conseguimos reabilitar proteticamente casos de edentulismo unitário, parcial e total, devolvendo a função e a estética ao paciente. 
Os condicionalismos psicológicos/psiquiátricos reduzem a colaboração do doente bem como condicionam as alternativas terapêuticas. Em casos seleccionados, através de adequado 
diagnóstico e planeamento protético-cirúrgico, é possível reabilitar o paciente psiquiátrico compensado respeitando os factores condicionantes destas doenças. Objectivos da 
apresentação: Apresentação de caso clínico, evidenciando a história médica e tratamento com prótese implanto-muco suportada em dois implantes com ancoragem de bola em 
doente psiquiátrico. Metodologia: Apresentação de caso clínico da prática privada dos autores, reabilitado com prótese implanto-muco suportada, suportados por revisão bibliográfica. 
Discussão: A reabilitação de doentes psiquiátricos colaborantes é viável com anestesia local. O consentimento informado, a higiene oral na manutenção da peça protética/implantes e as 
consultas de controlo são determinantes no sucesso do tratamento. Conclusão: A doença psiquiátrica compensada não deverá ser motivo de exclusão à reabilitação da função, conforto 
e saúde oral do paciente.

DIA 13 | HALL - 94 | SOFIA MARIANA SAAVEDRA | JOANA MONTEIRO | ANTÓNIO SILVA | MARGARIDA BOGALHEIRO | UCP

IMPLANTOLOGIA | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação implanto-suportada em paciente psiquiátrico

Introdução: A irrigação da Membrana de Schneider recebe ramos terminais da artéria facial, palatina, etmoidal e esfeno-palatina. As duas artérias mais importantes na abordagem 
cirúrgica do seio maxilar são: a artéria alveolar antero-superior, ramo da infra-orbitária e a artéria alveolar postero-superior, ramo da maxilar interna. Estas artérias anastemosam-se na 
espessura da parede anterior do seio e o seu rompimento pode provocar uma hemorragia intra-operatória importante Embora esta anastomose exista em todos os pacientes, Mardinger 
e Elian só encontraram a presença de um canal intra-ósseo em cerca de 50% das Tomografias Computorizadas analisadas. Assim, aquando da cirurgia podemos deparar-nos com uma 
hemorragia intra-operatória importante , razão pela qual é importante proceder a um estudo pré-operatório cuidado da parede anterior do seio. Objectivo: A importância do estudo 
imagiológico pré-operatório da parede anterior do seio maxilar, de forma a evitar complicações intra-operatórias aquando da elevação do seio maxilar. Materiais e Métodos: Efectuou-se 
uma pesquisa no motor de busca pubmed com os seguintes limites: - Língua: inglês. - Tipo de estudos: ensaios clínicos randomizados, meta-análises e revisões sistemáticas. - Com as 
palavras chave estratégicas: “haemorrhage in sinus lift” , “complications in sinus lift” and “ blood suply of maxillary sinus”. Resultados: Desde a origem até 2010, forem obtidas apenas 
14 referências associadas ao tema. Conclusão: A presença deste canal intraósseo embora tenha uma percentagemšbaixa, de pertencer segundo a classificação de Mardinger e Elian à 
categoria 3 e 4, isto é de diâmetro 1 e 2 mm; e de 2 e 3mm respectivamente; ele existe e quando presente nesta categoria pode provocar uma complicação intra-operatória grave, que 
pode ser evitada se for contemplado e estudado previamente nas imagens da tomografia computorizada.

DIA 13 | HALL - 95 | SÓNIA MAGALHÃES | ANDREA ÂNGELO GOMES | BEATRIZ MALHEIRO | ANTÓNIO FELINO | RICARDO FARIA ALMEIDA | FMDUP

IMPLANTOLOGIA | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Estudo Imagiológico da vascularização da parede anterior do seio maxilar

Introdução e objectivos: A preocupação com a melhoria da estética oral registou-se cerca de mil anos antes de Cristo e tem vindo a adquirir um papel cada vez mais importante 
na sociedade actual. A concepção do sorriso ideal é feita tendo como base critérios objectivos mensuráveis mas também depende de parâmetros subjectivos. Os objectivos deste 
trabalho prendem-se com a apresentação de um caso clínico para abordar alguns parâmetros de microestética que devem ser tidos em conta quando se pretende reabilitar a região 
antero-superior da arcada dentária. Descrição do caso: Paciente do sexo feminino com 39 anos compareceu à consulta de medicina dentária onde lhe foi diagnosticada discrepância 
dentodentária maxilar, incisivos centrais restaurados e diastema entre incisivos centrais e laterais. O desejo da paciente era encerrar os diastemas e melhorar estéticamente o seu 
sorriso. Assim sendo foi proposto à paciente a colocação de facetas de cerâmica no sector anterior. A utilização de uma técnica que combina a cerâmica feldspática com a cimentação 
adesiva permite associar o excelente componente óptico a uma resistência mecânica similar à do dente natural, respeitando o princípio da biomimética macrostrutural. Implicações 
clínicas: Se os parâmetros de microestética forem tidos em consideração durante o plano de tratamento o êxito da reabilitação é mais predictível. A reabilitação com facetas de cerâmica 
feldspática aderidas está indicada para o sector anterior, em situações de comprometimento estético e funcional, em que se pretende uma maior preservação da estrutura dentária 
quando comparada com as coroas convencionais.

DIA 13 | HALL - 96 | ALEXANDRINE CARVALHO | HÉLDER FILIPE OLIVEIRA | PATRÍCIA MANARTE MONTEIRO | SANDRA GAVINHA | CARLOS FALCÃO | FCS - UFP

PRÓTESE FIXA | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Análise da microestética dentária... A propósito de um caso clínico

Introdução: As restaurações cerâmicas aderidas foram gradualmente assumindo importância como conceito restaurador pelo seu potencial estético e sobretudo pelo suporte científico que tem 
surgido nos últimos anos. As suas principais vantagens são a possibilidade de aplicação em contextos pouco invasivos associada a técnicas adesivas, excelentes características ópticas e também, 
frequentemente desvalorizada, a óptima integração biológica e estética no interface periodontal a médio/longo prazo. Neste caso clinico, o doente de sexo masculino, 29 anos, pretendia eliminar os 
diastemas presentes no sector antero-superior com uma solucao que fosse o mais natural possivel. Objectivos: Com um follow-up de quatro anos, os autores pretendem demonstrar as técnicas 
clínicas de planeamento e execução que, com elevada previsibilidade, podem fazer deste tipo de abordagem restauradora um dos protocolos de eleição sempre que se pretende uma abordagem 
pouco invasiva em doentes com elevada exigência estética. Materiais e Métodos: Enceramento de diagnóstico com planeamento de alteração dos perfis de emergência gengivais Ensaio restaurador 
do enceramento prévio (Resina Bis-Acrílica - Structur Premium, VOCO®) Decisao final em usar quatro facetas ceramicas nos quatro incisivos superiores para obter o resultado desejado. Preparação 
dentária controlada sobre o ensaio de modo a haver um desgaste uniforme e pouco invasivo - segundo a técnica proposta por Gurel (2003) Impressões (PVS Aquasil Ultra, Denstply) Restaurações 
provisórias directas (Unifast III, GC America) Confeccao das facetas em ceramica feldspatica no laboratorio (Ceramica Initial MC, GC America) Prova com try-ins de glicerina do respectivo cimento 
(Variolink II, Ivoclar) Cimentação das facetas de acordo com protocolo adesivo para interface esmalte-ceramica (Ácidos fosfórico 38% e hidrofluorídrico 9,6%, Silano Silane Bond Enhancer, 
Pulpdent; Adesivo Optibond FL, Kerr; Cimento Variolink II, Ivoclar) Acerto oclusal Goteira oclusal Revisões e controlo. Resultados e Conclusão: A revisao aos quatro anos demonstra aparente 
sucesso estético e funcional das quatro restaurações e com correspondência às expectativas do doente. Neste caso, como noutros tratamentos estéticos restauradores, os aspectos fundamentais 
relacionam-se com um planeamento e ensaio ponderados, a discussão de todas as possibilidades de tratamento com o doente e uma ampla comunicação clínica-laboratório.

DIA 13 | HALL - 97 | JORGE ANDRÉ CARDOSO | PAULO JULIO ALMEIDA | SAMPAIO FERNANDES | CÉSAL LEAL SILVA | ARTUR PINHO

PRÓTESE FIXA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Facetas cerâmicas para fecho de diastemas - caso clínico
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Introdução: A evolução dos materiais restauradores permitiu desenvolver técnicas conservadoras, directas e indirectas, para resolver problemas tanto funcionais como estéticos em 
dentes anteriores e posteriores. Segundo a evidência científica, as técnicas indirectas são de eleição na resolução de casos complexos onde é difícil reproduzir a anatomia dentária 
e estética dentária, assim como estabelecer a função. Neste trabalho é feito a apresentação de um caso clínico, apoiada numa revisão bibliográfica. Discutem-se as propriedades e 
características de materiais restauradores, uma vez que, é de extrema importância para a aplicação prática, na hora de definir critérios e opções de tratamentos restauradores nos 
sectores posteriores. Material: A última geração de compósitos, SR Adoro (Ivoclar Vivadent AG) utilizados de forma indirecta no sector posterior, exibem características interessantes: 
suporte adequado do stress e às cargas mastigatórias, módulos de elasticidade compatível à estrutura dentária, boa estética e ainda a vantagem de poderem ser reparados com 
facilidade a nível intraoral. Métodos: Realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura científica disponível. A busca direccionou-se a publicações indexadas na PubMed /Med Line, onde 
se incluíram como critério de busca artigos publicados desde ano 2003 até o ano 2010. Incluíram-se revisões sistemáticas, estudos clínicos retrospectivos e estudos in Vitro. Resultados 
e Conclusões: As restaurações no sector posterior apresentam-se como um desafio para o clínico. O conhecimento das características de novos materiais restauradores, que assegurem 
técnicas pouco invasivas, demonstrem bons comportamentos biomecânicos e que garantam estética nas restaurações indirectas, são fundamentais, para que na hora de eleger o melhor 
tratamento, o médico dentista possa garantir resultados com êxito a largo prazo.

DIA 13 | HALL - 98 | MIGUEL PAVÃO | MARIA CARLOS REAL DIAS | JORBI PEREZ MENAUTA | UIC

PRÓTESE FIXA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Restaurações indirectas em dentes posteriores. Novos materiais, novas 

Tradicionalmente a reabilitação oral completa baseada na utilização de coroas totais metal cerâmica tem sido o tratamento recomendado para pacientes afectados por perda de estrutura 
dentária, tendo como consequência a perda de dimensão vertical de oclusão (DVO). Objectivos da apresentação: Pretende-se demonstrar com esta apresentação que a medicina dentária 
contemporânea permite ao médico dentista recorrer a técnicas adesivas e pouco invasivas às estruturas dentárias, obtendo-se um resultado reabilitador funcional e estético elevado. 
Materiais: O recurso a restaurações indirectas em compósitos reforçados (SR Adoro (Ivoclar Vivadent AG) e facetas feldespáticas são evidenciados nesta apresentação. Métodos: Será 
apresentado um caso clínico, sendo fundamentado através da literatura actual e publicada em revistas científicas com alto índice de impacto. (Vailati F, Belser U. Eur. J. Esth Dent 2008; 
Magne P, Eur. J.. Estheti. Dent. 2006; Fradeani M, Barducci G. Quintessence 2009). Resultados e Conclusão: A utilização de técnicas adesivas e pouco invasivas permitem ao médico 
dentista transformar uma reabilitação completa utilizando uma abordagem extremamente conservadora, obtendo-se resultados de máxima estética e função. A aplicação e relevância 
clínica é dirigida para médicos dentistas clínicos que trabalhem na área da medicina dentária conservadora e estética, uma vez que se valorizam novos conceitos de tratamentos 
conservadores, que visam técnicas e conhecimentos científicos muito actuais.

DIA 13 | HALL - 99 | MIGUEL PAVÃO | DORIEN LEFEVERE

PRÓTESE FIXA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Técnicas adesivas e minimamente invasivas em reabilitação oral

Introdução e objectivos: O bruxismo segundo Okeson (1992), é uma actividade parafuncional do sistema estomatognático que inclui apertar ou ranger os dentes subconscientemente, 
estando ausentes os mecanismos de protecção neuromuscular, com implicações no sistema mastigatório. A existência deste tipo de patologia aumenta o grau de complexidade da 
reabilitação, sobretudo ao nível do diagnóstico e do plano de tratamento. A utilização de coroas em cerâmica pura, neste tipo de casos, apresenta-se como uma opção bastante viável. É 
objectivo da presente exposição, descrever a reabilitação multidisciplinar complexa de um paciente bruxómano, através de colocação de implantes e coroas de cerâmica pura. Descrição 
do caso: Paciente do sexo masculino, de 69 anos, apresentou-se na consulta, tendo como principal queixa a diminuição da capacidade mastigatória e problemas estéticos. Após análise 
clínica e radiológica cuidadosas, detectou-se ausência dentárias, colapso da mordida associado a dimensão vertical diminuída, espaço interoclusal alterado, desgaste dentário acentuado 
com atrição e abfracção generalizadas, alterações de posição dentária e diastemas múltiplos. Na anamnese foram relatados hábitos parafuncionais dentários (bruxismo e clenching). 
O paciente foi submetido a cirurgia para múltiplas exodontias e colocação de implantes, tratamentos endodônticos seguidos de reconstruções com espigões e reabilitação com coroas 
provisórias. A dimensão vertical de oclusão e a relação maxilo-mandibular foram restabelecidas. Posteriormente, foram colocadas coroas de cerâmica pura NobelProcera™. Após um 
período de follow-up de 3 anos, a única complicação consistiu na fractura radicular do dente 14, com consequente exodontia e colocação de implante e coroa. Implicações clínicas: Pelo 
exposto, é de salientar a extrema importância de um planeamento cuidado na reabilitação multidisciplinares de pacientes bruxómanos. O restabelecimento de uma correcta dimensão 
vertical demonstra ser um ponto essencial para o sucesso nestes casos. Após o término dos tratamentos a realizar, o estabelecimento de um controlo rigoroso é fundamental para a 
manutenção a longo prazo da reabilitação.

DIA 13 | HALL - 100 | RICARDO MARTINS ALMEIDA | PAULO MALÓ | MARIA INÊS BARAHONA | JOÃO ALMEIDA NUNES

PRÓTESE FIXA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabilitação multidisciplinar de um paciente bruxómano - caso clínico

Os pacientes portadores de alterações psicológicas e/ou do desenvolvimento constituem um desafio cada vez maior para a medicina dentária dos nossos dias. As equipas médicas 
devem estabelecer o plano de tratamento de uma forma multidisciplinar e adequada aos períodos de desenvolvimento destes pacientes. O médico dentista deverá exercer um papel 
activo e decisivo na determinação do plano de tratamento a instaurar (De Coster et al., 2007; Hu et al., 2007). Os autores apresentam um caso clínico da consulta de Genética Orofacial 
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP) que apresenta como particularidades a presença de atraso de desenvolvimento psico-motor e taurodontia 
generalizada. Os objectivos deste trabalho são chamar a atenção da comunidade da medicina dentária para o diagnóstico e intervenção pluridisciplinar precoce em casos de atraso psico- 
-motor e a apresentação de um plano de tratamento adequado a casos semelhantes (Wright et al., 2008). O paciente de etnia caucasiana, do sexo masculino, com 22 anos de idade foi 
avaliado segundo protocolo detalhado da consulta Genética Orofacial. Adicionalmente foi efectuada uma pesquisa bibliográfica na Pubmed com as palavras-chave taurodontism genetics 
development, limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas Inglês, Português, Francês e Espanhol; tendo sido incluídos 4 artigos. Os autores apresentam um plano de tratamento que 
consideram alcançar os objectivos de uma reabilitação oral satisfatória para o médico dentista e para o paciente. Uma reabilitação oral estética e funcional, sem recurso à ortodontia fixa, 
ideal neste tipo de situações, e que perante a idade e a condição do paciente nos parece ser uma boa opção. Trata-se de uma alternativa que poderá permitir uma melhoria acentuada na 
estética de alguns pacientes, e portanto melhorar a sua auto-estima e qualidade de vida. É este o objectivo que norteia qualquer grupo multidisciplinar de clínicos na Medicina Dentária 
moderna.

DIA 13 | HALL - 101 | MARGARIDA SAMPAIO FERNANDES | MARIA JOÃO ROXO | PAULA VAZ | REIS CAMPOS | PURIFICAÇÃO TAVARES | FMDUP

PRÓTESE REMOVÍVEL
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Atraso psico-motor e taurodontia generalizada - caso clínico
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Introdução: As restaurações provisórias são um importante passo na reabilitação em casos de prostodontia fixa. Devem respeitar características biológicas, protéticas e funcionais 
de forma a preservar a integridade dos dentes preparados. Devem, ainda, manter a vitalidade pulpar, a posição oclusal e respeitar critérios estéticos. Os materiais utilizados na sua 
confecção podem ser de diversos tipos. A sua ultra-estrutura molecular e a composição química conferem aos diferentes materiais determinadas propriedades mecânicas, importantes 
para o bom funcionamento das restaurações provisórias durante o tempo útil que permanecem no meio oral, prévio à colocação da restauração definitiva. A resistência à flexão, a 
tenacidade e resistência à fractura, a dureza, a fadiga e o desgaste são as principais propriedades mecânicas estudadas nos materiais provisórios. Objectivo: Este trabalho tem como 
objectivo a instrução e alargamento dos conhecimentos no âmbito das restaurações provisórias realizadas em casos de reabilitação de prostodontia fixa e das propriedades dos materiais 
utilizados, especificamente das suas propriedades mecânicas. Materiais e métodos: Artigos publicados recentemente (2000-2010) em revistas internacionais dedicadas à Reabilitação 
Oral e à Prostodontia. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos, nos motores de busca on-line “Science direct” e “PubMed”. As palavras-chave usadas foram 
«provisional restorations», «mechanical properties», «flexural strength», «fracture toughness», «hardness», «fatigue» e «wear». Resultados: Actualmente não existe um material 
provisório que reúna todas as características ideais para a confecção de restaurações provisórias. É importante o estudo das propriedades físicas e mecânicas dos materiais provisórios 
de forma a haver uma melhoria das suas propriedades. Conclusões: O uso das resinas compostas tem aumentado nos últimos anos, dada a sua baixa reacção exotérmica, baixa 
contracção de polimerização e propriedades mecânicas melhoradas. Contudo, as resinas acrílicas ainda permanecem em uso, essencialmente pelo seu baixo custo e pela rapidez de 
obtenção da restauração provisória.

DIA 13 | HALL - 102 | CAROLINA VIDAL | LINA MACHADO

MATERIAIS DENTÁRIOS
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Propriedades mecânicas das resinas acrílicas utilizadas em restaurações 

O branqueamento de dentes vitais é um dos procedimentos estéticos mais procurado em Medicina Dentária. Diferentes tipos de agentes branqueadores, associados a técnicas específicas 
de aplicação, têm permitido a realização deste procedimento com relativo sucesso, até mesmo quando aplicado pelo próprio indivíduo (branqueamento em ambulatório). As técnicas 
actuais de branqueamento utilizam o peróxido de hidrogénio como agente activo, quer aplicado directamente, quer produzido por uma reacção química a partir de peróxido de carbamida. 
O peróxido de hidrogénio é libertado progressivamente para a cavidade oral, permitindo uma exposição prolongada dos tecidos moles orais a este composto e favorecendo a sua ingestão. 
Também se formam radicais livres que têm a capacidade de se difundirem através do esmalte e da dentina, podendo induzir efeitos nocivos nestes tecidos e na polpa. Por estes motivos, 
questiona-se a genotoxicidade, citotoxidade e o eventual efeito carcinogénico dos agentes de branqueamento. Objectivo: Avaliar a toxicidade dos agentes de branqueamento dentário, 
com base em uma pesquisa Medline de estudos clínicos, animais e in vitro entre 1990 e 2010. Palavras - chave: Branqueamento dentário, toxicidade, peróxido de carbamida, peróxido 
de hidrogénio, segurança. Relevância Clínica: Para o correcto esclarecimento dos doentes, o médico deve estar ciente das questões de segurança e efeitos adversos do branqueamento 
dentário. Conclusão: A heterogeneidade de resultados dos estudos dificulta a avaliação da segurança das técnicas de branqueamento dentário. Adicionalmente, não existem estudos 
quanto à sua sobre-utilização ou re-utilização frequente, bem como os estudos a longo prazo são insuficientes. Desta forma, em virtude da escassez dos dados existentes, é pertinente 
a realização de mais estudos que avaliem os efeitos genotóxicos, citotóxicos e carcinogénicos destas substâncias.

DIA 13 | HALL - 103 | ELISABETE RESENDE | INSTITUTO DE GENÉTICA MÉDICA - FMUC

MATERIAIS DENTÁRIOS | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Toxicidade dos agentes de branqueamento dentário

Introdução: O caso clínico apresentado, descreve a reabilitação de um dente escurecido na área estética junto da linha média. São discutidas as diferentes possibilidades de tratamento 
conservador e sustentadas as opções de tratamento escolhidas (Kokich 1993, Fradeani2006, Magne 2008). É salientada a originalidade do caso, pelo facto de se puder comparar in 
vivo duas técnicas de confecção de uma faceta cerâmica (Edelhoff 2001, Hatai 2008, Meng 2008). Com este caso se demonstra a importância de um correcto diagnóstico, planeamento 
e técnica, sendo de especial interesse clínico a demonstração das potencialidades dos materiais actuais ao serviço da Medicina Dentária. Objectivo: Comparação in vivo, de duas 
técnicas de cerâmização (estratificação ou pigmentação pura) com base de cerâmica de disilicato de lítio. Materiais: Descrição do planeamento, execução de preparação para faceta 
cerâmica, procedimentos de laboratório e cimentação. Controlo a 6 meses. Resultados: A técnica de estratificação por diferentes camadas cerâmicas permite uma maior profundidade 
de restauração e biomimetismo, quando comparada com a técnica de pigmentação. Conclusão: O perfeito conhecimento das potencialidades dos novos materiais ao serviço da medicina 
dentária, potenciam o resultado final dos casos cuja estética e a função são mandatórias.

DIA 13 | HALL - 104 | MARIA CARLOS REAL DIAS | ANA PRAGOSA

MATERIAIS DENTÁRIOS | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Faceta cerâmica - um caso de textura

Introdução: Na prática clínica deparamo-nos com dentes anteriores extensamente destruídos, com restaurações directas insatisfatórias, pequenos apinhamentos ou malformações 
para quais necessitamos de resposta protética. Após correcto diagnóstico e avaliação das expectativas do paciente devemos ponderar sobre o plano de tratamento a realizar. A estética 
dentária assume grande importância no sucesso do indivíduo na sociedade actual e o médico dentista tem de ter resposta para exigência que estes casos colocam. O dióxido de zircónia 
é um dos materiais de eleição nas soluções protéticas fixas anteriores pela sua estética, resposta tecidular, ausência de metal/corrosão e suas propriedades físicas. Objectivos da 
apresentação: Apresentação de casos clínicos dos autores de reabilitações unitárias através de coroas com estrutura em zircónia/cerâmica. Metodologia: Revisão bibliográfica com 
apresentação de casos clínicos dos autores de reabilitações unitárias através de coroas com estrutura em zircónia/cerâmica. Discussão: O preparo dentário nas restaurações zircónia-
cerâmica é conservador, a infra-estrutura de zircónia deve ter 0,4mm de espessura, associando a resistência extrema à flexão da zircónia, 1200MPa com um resultado estético que vai 
de encontro às expectativas do paciente excluindo as desvantagens estéticas dos tratamentos convencionais com metal. Conclusão: A reabilitação protética unitária anterior com coroas 
de zircónia-cerâmica constitui um tratamento de elevada estética e com parâmetros de resistência compatíveis com a função.

DIA 13 | HALL - 105 | STÉPHANIE CORBY NUNES | CÁTIA MONTEIRO DIAS ALVES | CARLA FRIAS | BRUNO LEITÃO DE ALMEIDA | UCP

PRÓTESE FIXA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Coroas unitárias zircónia-cerâmica em dentes anteriores. Casos clínicos
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Introdução: Os distúrbios respiratórios do sono são um problema comum. Numa perspectiva de abordagem multidisciplinar, para além dos tratamentos convencionais, o tratamento 
com goteiras oclusais especificas pode ser útil em casos de Roncopatia Simples e Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono leve e moderada em que os procedimentos devem ser o 
menos invasivos possível. A primeira opção e a mais simples, consiste na modificação comportamental do paciente, seguida da utilização de aparelhos orais adequados. Contudo 
é fundamental uma história clínica exaustiva, orientada por uma equipa multidisciplinar. Objectivos: Compreender o papel do médico dentista nos distúrbios respiratórios do sono. 
Clarificar a forma de actuação dos dispositivos orais, a sua eficácia terapêutica, limitações e efeitos colaterais. Material e Métodos: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica nas bases 
de dados de artigos científicos - Pubmed/Medline, Dentistry & Oral Science Source, utilizando como palavras-chave:”oral”, “aplliances”, “sleep”, “apnea”.Foram seleccionados os artigos 
publicados em língua inglesa e portuguesa de 2000 a 2009. Resultados: Para o tratamento da Roncopatia Simples e Apneia Obstrutiva do Sono leve e moderada existem quatro tipos de 
aparelhos intra-orais: reposicionadores anteriores da mandíbula (MAD), reposicionadores anteriores da língua (TRD), elevadores do véu do palato e reposicionadores da úvula (ASPL), 
com indicações e resultados diversos. Por vezes pode combinar-se o uso de aparelhos inta-orais com o uso de aparelhos de pressão oral positiva (OPAP). Conclusão: A divulgação do 
papel do médico dentista na abordagem multidisciplinar do tratamento destes doentes tem efeitos práticos importantes, uma vez que estes podem ser tratados com medidas menos 
invasivas, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida. Os efeitos colaterais da utilização destes aparelhos são compensados pelo elevado nível de satisfação dos doentes.

DIA 13 | HALL - 106 | ANA FILIPA CARVALHO BATISTA | JOANA DE FATIMA SARAIVA AMARAL | JÚLIO FONSECA | MARIA JOÃO RODRIGUES | DMDECMF - FMUC

OCLUSÃO
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Tratamento da Roncopatia e Apneia Obstrutiva do Sono com Aparelhos Intra-orais

Introdução: O síndrome de dor miofascial por pontos-gatilho (MPS) , caracteriza-se por dor aguda ou crónica específica afectando um pequeno número de músculos e envolvendo um ou 
múltiplos pontos-gatilho associada a disfunção. Estes pontos-gatilho hipersensíveis à pressão despoletam uma contracção local repentina e dor referida numa área definida. Localizam- 
-se habitualmente em bandas dentro do próprio músculo e associam-se aos seguintes sintomas: dor músculo-esquelética profunda, diminuição da mobilidade, fraqueza muscular, 
dor referida e distúrbios do sono. A toxina botulínica tipo A (BTX-A), proteína produzida pela bactéria anaeróbia Gram+ Clostridium botulinum éresponsável pela paralisia muscular e 
associada à intoxicação alimentar. A BTX-A, aprovada pela United States Food and Drug Administration (FDA) em 1989, é actualmente uma opção terapêutica em diversas situações 
nomeadamente: espasticidade, hipersudação, rugas faciais, fibromialgia e dor miofascial. Objectivo: Rever a literatura sobre o tema e verificar a pertinência do uso da toxina botulínica na 
clínica de disfunção têmporomandibular em pacientes com dor miofascial por pontos-gatilho.  Materiais e métodos: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na pubmed com as seguintes 
palavras-chaves: “botox and trigger points”, “botulinum and miofascial pain”, “botulinum and trigger points”, para o intervalo de tempo de 2000-2010. Foram ainda consultados livros 
de referência. Resultados: Vários estudos concluem que a BTX-A apresenta bom perfil de segurança sistémico, proporciona alívio no local preciso da dor, é bem tolerado, é de longa 
duração de acção, e de fácil de administração no ponto de dor. Entre as desvantagens podemos frisar o seu custo, a necessidade de re-injecção com risco de resistência e de surgimento 
de anti-corpos anti-BTX-A. Conclusão:  A BTX-A é uma alternativa valiosa no tratamento da dor no MPS e proporciona segurança e eficácia.

DIA 13 | HALL - 107 | ANNA DE OLIVEIRA BROTHEL | ANDRÉA FILIPA DA FONSECA COELHO | ANA PRAGOSA | JOÃO CARAMÊS | FMDUL

OCLUSÃO
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Utilização da toxina botulínica A no tratamento do síndrome de dor miofascial

Introdução: Na prática clínica diária os médicos dentistas recorrem a diversos materiais, mais frequentemente ao uso do papel de articular, como forma de avaliar e até mesmo 
estabilizar a oclusão dentária. No entanto, estes materiais não possuem grande fiabilidade, já que as marcas dentárias provocadas pelo papel de articular, não são indicativas da força 
ou da duração dos contactos dentários. Por este motivo, a subjectividade do operador na análise dos dados obtidos está bem patente. Desta forma, a análise oclusal computadorizada 
tem vindo a eliminar erros que surgem no diagnóstico oclusal. Isto torna-se possível graças ao desenvolvimento do T-Scan, um sistema de análise oclusal computadorizado que ilustra 
graficamente a magnitude, direcção e uniformidade das forças oclusais em dentes naturais e protéticos (fixos, fixos-removíveis, completamente removíveis e implanto-suportados). 
Objectivo: O objectivo desta revisão bibliográfica é descrever as principais funções do sistema de análise oclusal computadorizada (T-Scan) e a sua importância na medicina dentária. 
Materiais e métodos: Foi utilizada a base de dados Medline/PubMed de forma a realizar uma pesquisa bibliográfica, referente a trabalhos científicos publicados entre o ano 1989 e 2010, 
com as palavras-chave T-Scan, computarized occusal analysis, occlusal registration methods. Resultados: O T-Scan é usado na detecção de prematuridades; na eliminação das forças 
excessivas a que podem estar sujeitos os implantes e restaurações; na obtenção de equilíbrio oclusal dos dentes naturais; na avaliação da oclusão em tratamentos prostodônticos e 
ortodônticos, entre outros. Conclusão: A utilização deste sistema no quotidiano clínico é importante uma vez que sendo mais fiável e preciso em relação aos métodos convencionais, 
proporciona uma avaliação oclusal mais exacta. O médico dentista identifica os aspectos importantes da oclusão do paciente através de medições confiáveis das forças oclusais de 
mordida, garantindo maior segurança e fiabilidade nos seus tratamentos.

DIA 13 | HALL - 108 | BÁRBARA AREAL | PAULO CAMPOS | JOANA FIGUEIREDO GARCÊS

OCLUSÃO
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Sistema de análise oclusal computadorizada e a sua aplicabilidade clínica

Introdução: Segundo a OMS, droga é toda a substância estimulante ou depressora do Sistema Nervoso Central, capaz de produzir um estado de dependência, podendo resultar em alterações 
da percepção, distúrbios das funções motoras, cerebrais, comportamentais e alucinações. A cannabis, cocaína e ecstasy são as substâncias mais consumidas pelos portugueses, com 
uma prevalência de 11,7%, 1,9% e 1,3%, respectivamente. O abuso de drogas pode ter várias consequências a nível oral, das quais se destacam a tendência elevada para cárie dentária, 
xerostomia, cálculos dentários, doença periodontal, hipersensibilidade dentária, lesões traumáticas, bruxismo e dores musculares. Objectivos: Efectuar uma revisão bibliográfica sobre 
as consequências orais do abuso de drogas, mais especificamente o seu impacto sobre elementos da oclusão, disfunções têmporo-mandibulares, bruxismo e dor orofacial. Materiais e 
métodos: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica numa base de dados de artigos médicos (Pubmed/Medline), utilizando como palavras-chave: “Meth mouth; bruxism; MDMA/ecstasy; 
Drug Addicts; amphethamine; oral health; Temporomandibular Disorders;”. A pesquisa compreendeu publicações entre 1992 e 2010, em Inglês e com resumo disponível; foram pré- 
-seleccionados 35 artigos atendendo ao tipo de estudo, conteúdo científico do resumo e factor impacto. Resultados: Segundo os estudos publicados, estas drogas podem influenciar o 
decurso da disfunção da ATM. A hiperactividade muscular induzida pelo consumo de cocaína pode aumentar dores musculares e estalidos. Outras drogas, como as anfetaminas podem 
ainda aumentar o bruxismo tendo como consequência a atricção dentária. Estes efeitos podem ser potenciados pelo consumo combinado de drogas. Conclusões: Considerando as 
elevadas taxas de consumo de drogas, é fundamental que o médico-dentista esteja familiarizado com sinais e sintomas que estes pacientes possam apresentar, já que podem ser o 
primeiro passo para a identificação de um consumidor. Os profissionais não deverão menosprezar a importância do consumo de algumas drogas no conjunto de factores concorrentes 
para etiologia das disfunções têmporo-mandibulares.

DIA 13 | HALL - 109 | JÚLIA CABETE | JOANA PEREIRA DA ROCHA | ANA MESSIAS | JÚLIO FONSECA | MARIA JOÃO RODRIGUES | DMDECMF - FMUC

OCLUSÃO
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Influência das drogas de abuso nos distúrbios temporo-mandibulares
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Introdução: Factores anatómicos, psicológicos e patológicos podem contribuir para o aparecimento de DTMs (desordens temporo-mandibulares). A sua etiologia multifactorial torna 
árdua a tarefa do médico dentista em realizar, de forma correcta, um diagnóstico e plano de tratamento. Para isso, o Médico Dentista deve aliar-se de diferentes áreas do saber médico 
com o intuito do sucesso terapêutica clínica. Objectivo: Avaliação conjunta de um paciente com sintomatologia dolorosa da ATM pela equipa de Medicina Dentária e Podologia. Material 
e Métodos: Utilização de uma ficha clínica dentária, Ortopantomografia e RM (ressonância magnética). A equipa de Podologia utilizou um exame clínico podológico na qual foi feita uma 
avaliação ortoestática, articular, de antepé, em decúbito dorsal, uma medição dos membros inferiores, uma análise de apoio plantar e um rx extralongo de coluna e membros inferiores. 
Resultados: O diagnóstico após avaliação clínica foi de deslocamento anterior do disco com redução e co-contracção protectora dos músculos da mastigação. A avaliação podológica 
sugeriu antepé valgo e escoliose dextro-convexa dorsal. Conclusão: Os instrumentos mais comuns no diagnóstico das DTMs tais como o exame clínico, RM e TAC (tomografia axial 
computorizada) são, na maioria das vezes, suficientes para o correcto diagnóstico e plano de tratamento. No entanto, em variados casos, é necessário também a contribuição de outras 
áreas da Medicina para uma completa análise clínica.

DIA 13 | HALL - 110 | MARIA JOÃO SERRANO NAVARRO DUARTE PEDRO | MAFALDA VALÉRIO COUTO | JOSÉ ALBERTO COELHO

OCLUSÃO
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A abordagem interdisciplinar no diagnóstico e plano de tratamento de DTMs - 

Introdução: As terapêuticas para a disfunção têmporo-mandibular (DTM) podem ser classificadas em não cirúrgicas, cirúrgicas e engenharia de tecidos, sendo que apenas esta última é 
capaz de uma restituição ad integrum.  A terapêutica através de engenharia de tecidos pretende regenerar (e não reparar) osso e cartilagem na área articular. Tipo de estudos revistos: 
Foram analisados 28 artigos, 6 de revisão sistemática pesquisados pelos motores de busca pubmed/medline através das palavras-chave TMJ tissue engineering, TMJ regeneration, 
TMJ repairing. Resultados: Na engenharia de tecidos há 3 questões fundamentais: a aquisição de condrócitos, a matriz extracelular a utilizar e o peso dos factores de crescimento na 
regeneração de tecidos. Existem três abordagens distintas para conseguir regeneração: crescimento de tecido ex vivo numa matriz antes da implantação, implantação em matriz num 
segundo local cirúrgico antes da implantação do local a regenerar e a implantação directa. As vantagens e desvantagens desta terapêutica estão estudadas, no entanto falta colmatar 
uma lacuna: como investigar. Nesse sentido estabeleceram-se critérios de investigação que compreendem a avaliação dos tecidos obtidos pelos requisitos must have, shoud have e nice 
to have. Conclusões: Apenas algumas patologias poderão vir a ser sujeitas a ET; Apesar das limitações a ET é o único método de regeneração “ad integrum”. No entanto, é necessária 
mais investigação orientada para a prática clínica que permita explorar as suas potencialidades. Implicações Clínicas: A investigação nesta área está suspensa pela aplicabilidade na 
clínica, que por sua suportará mais investigação, aumentando as potencialidades e diminuindo os preços destas terapêuticas.

DIA 13 | HALL - 111 | MARILINE BRAGA GOMES | KATERIN LILIEVA NETO DA COSTA | JÚLIO FONSECA | MARIA JOÃO RODRIGUES | FMUC

OCLUSÃO
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Engenharia de tecidos na articulação temporo-mandibular

Introdução: O canino maxilar é, depois do terceiro molar, o dente mais impactado, com incidência de 1-2,5%. Representa um desafio para o ortodontista ( comprometimento dos 
movimentos dentários, estética e resultado funcional) e para o cirurgião (preservação de osso e junção amelo-cimentária,conservação de estruturas nobres). Objectivos: É mostrado um 
caso clínico de uma paciente com impactação bilateral dos caninos maxilares e descrita a abordagem ortodontico-cirúrgica de exposição e tracção dos caninos pela técnica da “cana de 
pescar”. São revistos os parâmetros de interesse como: etiologia, prevalência, técnicas de abordagem cirúrgica e ortodôntica, complicações, resultado estético e funcional. Materiais 
e métodos: Técnica cirúrgica de retalho aberto , com exposição coronária e cimentação do botão ortodôntico. Início de tracção vertical com arco Blue Elgiloy 19x25 ligado aos sextos 
ancorados com barra palatina. Uso da “cana de pescar” e arco com dobras específicas e força controlada. Resultados: Esta abordagem permite uma tracção harmoniosa, atendendo 
à cicatrização da gengiva e posterior posicionamento dos caninos na arcada com gengiva queratinizada, manutenção de periodonto saudável, e observação dos parâmetros estéticos. 
Discussão e conclusões: Comparação com outras técnicas. Esta técnica é uma excelente opção para tracção de caninos, conseguindo-se a máxima ancoragem.

DIA 13 | HALL - 112 | ANA LOPES | CLARA PANÃO VIANA | CLINICA FERREIRA BORGES

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
À pesca de caninos impactados

Introdução: A presença de um incisivo central superior único (SMMCI) é uma anomalia dentária rara do desenvolvimento craniofacial, sendo que esta pode estar associada a outras 
malformações da linha média podendo mesmo representar uma forma de holoprosencefalia (HPE) com baixa expressão. O SMMCI possui uma hereditariedade autossómica dominante, 
penetrância incompleta e ampla variabilidade fenotípica nos casos familiares (Tabatabaie F et al., 2008; Bolan et al., 2009). Objectivos: Constitui objectivo deste trabalho apresentar o 
caso clínico de um paciente, do género masculino, portador de um incisivo central superior único, avaliado pela consulta de Genética Orofacial da FMDUP, e as respectivas implicações no 
plano de tratamento. Materiais e Métodos: O paciente foi estudado seguindo um protocolo que incluiu o exame clínico, os registos radiográficos e fotográficos, a elaboração de modelos 
de estudo e montagem em articulador semi-ajustável. Foi ainda efectuada uma pesquisa bibliográfica na PUBMED com as palavras-chave: “solitary median maxillary central incisor”, 
incluindo-se 18 artigos associados ao tema. A pesquisa foi limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas português, inglês e espanhol. Resultados: O paciente é um dolicofacial severo, cuja 
base anterior do crânio se encontrava curta. Apresentava ainda uma assimetria facial bem como hipotelorismo e estrabismo convergente. Do ponto de vista ortodôntico e de acordo com 
referências colhidas na literatura acerca do tratamento do SMMCI, a ausência de sutura internasal e de partes da sutura intermaxilar contra-indica a expansão palatina transversal. Em 
alguns casos pode estar indicado proceder à exodontia do incisivo central único promovendo a mesialização dos incisivos laterais. Conclusão: O achado de um incisivo central superior 
único pressupõe avaliação clínica pormenorizada por uma equipa pluridisciplinar, no sentido de se poder estabelecer o plano de tratamento mais adequado ao paciente.

DIA 13 | HALL - 113 | CARLOS PINTADO | PAULA VAZ | MARIA JOÃO PONCES | NÍDIA ROCHA | JORGE DIAS LOPES | FMDUP

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Incisivo central único, avaliação craniofacial e implicações no plano de tratamento
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Palavras-chave: Distalização de molares superiores; Maloclusão Classe II; Pêndulo de Hilgers; Prognatismo maxilar. Resumo: Preconizado por Hilgers (1992) no início da década de 
noventa, o Pêndulo é um aparelho cuja função é a distalização dos molares superiores na correcção de classes II com prognatismo maxilar. As suas principais vantagens são, a mínima 
colaboração do paciente e a ausência de exodontias dos pré-molares superiores para a eficácia do tratamento. O Pêndulo é composto por um botão de Nance, que dá ancoragem através 
da mucosa do palato, ao qual estão ligadas as molas de TMA .032’, responsáveis pela distalização, e os apoios, utilizados nos pré-molares têm como função aumentar a ancoragem. Com 
o Pêndulo de Hilgers pode conseguir-se uma distalização de 5 milímetros dos molares, uma vez que as molas fazem uma força suave e constante aos primeiros molares superiores, 
descrevendo um arco de curvatura pendular, com origem na linha média do palato até aos primeiros molares. O caso clínico apresentado é de uma paciente do sexo feminino, com doze 
anos de idade que apresentava má-oclusão classe II com prognatismo maxilar. O objectivo do tratamento consistiu na distalização dos molares superiores com o aparelho Pêndulo, de 
forma a não recorrer a exodontias de pré-molares superiores para a resolução do caso.

DIA 13 | HALL - 114 | CRISTIANA MARQUES | SARA ALFACINHA | JOANA MENDES BORGA | PAULO RETTO | ANA SINTRA DELGADO | ISCSEM

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Distalização de molares superiores com o pêndulo de Hilgers - caso clínico

Introdução: A disjunção palatina é um tratamento ortopédico indicado no tratamento de mordidas cruzadas de natureza esquelética; paradoxalmente, a existência de fendas palatinas 
pode, em diferentes magnitudes, ser considerada como uma indicação simultaneamente como uma contra-indicação. É apresentado um caso clínico de um paciente com fenda palatina e 
lábio leporino, em dentição decídua, com mordida cruzada de natureza esquelética, na qual a utilização de um disjuntor convencional estava contra-indicada. Objectivos da apresentação: 
Os autores têm o objectivo de apresentar uma solução terapêutica alternativa num período de crescimento tão importante, onde apenas a cirurgia tem actuado. Materiais e Métodos: 
Foram colados brackets (prescrição Roth 022) nos dentes decíduos e aplicada uma sequência de arcos redondos superelásticos (NiTiCu), promovendo um alargamento de toda a arcada 
e induzindo uma neoformação óssea, corrrigindo vários defeitos ósseos. Resultados e conclusão: Foi possível conceber uma terapêutica alternativa, menos convencional mas de muita 
utilidade, numa situação clínica muito limitada, onde o protocolo normal é maioritariamente cirúrgico. Palavras-chave: Fenda palatina, dentição decídua, brackets  Análise bibliográfica  
- El tratamento ortodoncico com arco recto - J. Gregoret, E. Tuber, H. Escobar - NM Ediciones, 2003 - Ortodoncia e cirugia ortognatica - dianostico e planificacion - J. Gregoret, E. Tuber, 
H. Escobar - NM Ediciones, 2008.

DIA 13 | HALL - 115 | HUGO TSOU FERRAZ | HÉLDER FILIPE OLIVEIRA | ALEXANDRINE CARVALHO | SANDRA FILIPA DOS SANTOS RODRIGUES | UFP

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Disjunção palatina com brackets em dentição decídua num paciente com fenda 

Introdução: A reabsorção radicular externa (RRE) constitui uma complicação clínica que pode surgir com alguma frequência associada ao tratamento ortodôntico. Possui uma etiologia 
complexa, relacionada com vários factores. Alguns mediadores inflamatórios, controlados por genes específicos, têm sido associados à reabsorção óssea e ao recrutamento de 
osteoclastos durante o movimento ortodôntico (Lee et al., 2007; Abass et al., 2008; Bastos et al., 2009). Particularmente a associação entre polimorfismos nos genes da IL-1B e a RRE 
durante o tratamento ortodôntico tem sido referenciado na literatura internacional. Objectivos: Este trabalho tem por objectivo apresentar o caso clínico de um paciente ortodôntico, 
de etnia caucasiana, do género masculino, de 15 anos e 1 mês de idade, com história familiar positiva para RRE generalizada associada ao tratamento ortodôntico (uma irmã),tendo 
havido, por isso, necessidade de esclarecer o papel da susceptibilidade genética na sua etiopatogenia. Materiais e Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica na PUBMED com as 
palavras-chave dental resorption orthodontics genetics, incluindo-se 5 artigos associados ao tema e 7 da lista de artigos relacionados. A pesquisa foi limitada aos últimos 10 anos e aos 
idiomas português, inglês e espanhol. Resultados: Como existia história familiar positiva para a RRE foi decidido efectuar um teste genético para determinação de polimorfismos para 
o gene IL1B (TGP, Centro Genética Clínica), que revelou a presença do alelo 1 do gene IL1B - resultado positivo para a RRE. A inexistência de factores etiológicos externos associados ao 
tratamento ortodôntico foi sugestiva de possível susceptibilidade genética individual. Conclusões: A identificação de indivíduos com maior susceptibilidade à RRE deve ser considerada 
durante o plano de tratamento ortodôntico, de forma a permitir reajustamentos necessários, quer em termos de magnitude da força a aplicar, quer em termos de duração do tratamento.

DIA 13 | HALL - 116 | INÊS SANSONETTY CÔRTE-REAL | AFONSO FERREIRA | MARIA JOÃO PONCES | PURIFICAÇÃO TAVARES | PAULA VAZ | FMDUP

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Reabsorção radicular em ortodontia fixa - susceptibilidade genética?

Introdução: As principais preocupações periodontais durante o tratamento ortodôntico incluem a manutenção de um controlo de placa bacteriana eficaz, a presença de uma adequada e 
íntegra banda de gengiva queratinizada e a prevenção do aparecimento de recessão gengival. Neste sentido, a terapia mucogengival, com recurso a enxertos de gengiva livre ou de tecido 
conjuntivo, reveste-se de especial importância ao permitir optimizar o resultado clínico final. A sua execução deve, no entanto, respeitar determinados critérios e ter em consideração 
os diferentes momentos do tratamento. Objectivos: Os autores pretendem realizar uma revisão exaustiva da literatura disponível relacionada com a cirurgia mucogengival associada 
ao tratamento ortodôntico e apresentar vários casos clínicos que justifiquem a realização de enxertos gengivais antes, durante ou após o tratamento ortodôntico. Material/métodos: 
Foi realizada uma pesquisa na base de dados Medline/Pubmed (1966-Abril 2010), utilizando as seguintes palavras-chave: “gingival recession”, “orthodontic treatment”, “orthodontic 
movement”, “connective tissue grafts”, “free gingival grafts”, “attached gingiva”. Conclusão: As alterações do complexo muco-gengival decorrentes do tratamento ortodôntico estão 
intimamente associadas com a espessura dos tecidos bem como com a direcção do movimento ortodôntico. Desta forma, se for necessária a realização de movimentos ortodônticos que 
impliquem o deslocamento do dente para fora do envelope alveolar na presença de uma banda pouco espessa de gengiva queratinizada, a cirurgia de enxerto para aumento de espessura 
da banda de gengiva inserida poderá estar indicada, minimizando assim o risco de recessão. Caso uma recessão que se tenha desenvolvido, após o término do movimento, poderá estar 
indicada uma técnica não só para aumento da espessura mas também para recobrimento. O planeamento interdisciplinar dos casos clínicos permite não só estabelecer o momento 
indicado para a intervenção de cada uma das áreas, periodontologia e ortodontia, bem como optimizar o resultado final aumentando a previsibilidade do tratamento a longo prazo.

DIA 13 | HALL - 117 | JOÃO BRANCO | JOSÉ MARIA CARDOSO | DAVID GOMES MARTINS | HUGO GRANCHO PINTO | SUSANA NORONHA | FMDUL

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Enxertos gengivais - antes, durante ou depois do tratamento ortodôntico?
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Introdução: O advento dos mini-implantes permitiu a aplicação de vectores de força até aqui difíceis de alcançar. Estes dispositivos representam um auxílio não só em tratamentos 
ortodônticos convencionais, como também em tratamentos minor. Gozam, pois, de uma enorme versatilidade em termos terapêuticos, sendo o principal objectivo deste trabalho 
apresentar os fundamentos do movimento dentário com recurso ao seu uso e as possibilidades da sua aplicação no âmbito do tratamento ortodôntico integrado na multidisciplinaridade, 
apresentando para o efeito um caso clínico. Material e métodos: Fez-se revisão bibliográfica de 41 artigos com as palavras-chave: ancoragem, mini-implantes, no banco de dados da 
Pubmed, entre 2000/2010. Complementou-se o estudo com dois livros de referência. Discussão/Resultados: Os mini-implantes permitem a retracção em massa dos dentes anteriores 
superiores, reduzindo a perda de ancoragem, que ocorre na ortodontia convencional, ao diminuírem significativamente o risco de deslocamento mesial a nível posterior. Para correcção 
de planos oclusais inclinados, extrusão de peças dentárias, mordidas abertas ou prematuridades pode recorrer-se, igualmente, à intrusão molar com estes dispositivos. Conseguem-se 
valores de intrusão de 2,5-3mm ao fim de 6,5-8 meses. A extrusão associada simultaneamente com endireitamento de uma peça dentária é possível também com os mini-implantes. 
A distalização molar com estes dispositivos produz dois movimentos distintos: distalização e intrusão. Deste modo, reduz-se o efeito negativo responsável pela rotação posterior da 
mandíbula, embora a intrusão molar inferior não seja tão eficaz. Apresenta-se um caso clínico ilustrativo, no qual se pretendia verticalizar e intruir os 1.7 e 2.7, responsáveis por uma 
prematuridade que ocasionava um deslizamento cêntrico, com recurso a um mini-implante palatino. Conclusões: Os mini-implantes representam actualmente uma mais valia. São um 
instrumento ao qual não só o ortodontista pode facilmente recorrer no seu dia a dia, mas também os médicos dentistas generalistas em tratamentos de foro ortoprotético.

DIA 13 | HALL - 118 | MARIANA FREITAS DE ALMEIDA | MARIA JOÃO PONCES | MARIA CRISTINA FIGUEIREDO POLLMANN | FMDUP

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Aplicação de mini-implantes em Ortodontia

Introdução: Durante o tratamento ortodôntico os tecidos periodontais respondem ao stress mecânico com alterações metabólicas que permitem o movimento dentário, através da 
activação de um processo do tipo inflamatório que resultará em fenómenos de reabsorção e aposição óssea. Existe uma variedade de mediadores inflamatórios que estão presentes neste 
processo (tanto nas áreas de pressão, como nas áreas de tensão), tais como receptor activador do ligando do factor nuclear kB (RANKL), osteoprogesterina (OPG) e osetopontina (OPN). 
Objectivo: Analisar o papel de três mediadores - RANKL, OPG e OPN, no movimento dentário ortodôntico. Material e métodos: Utilizando as palavras chave RANKL, OPG, TNFRSF11B, 
SPP1, OPN e orthodontic tooth movement e com recurso à pubmed foram seleccionados todos os artigos publicados relacionando um ou vários mediadores ao movimento dentário 
ortodôntico. Resultados: Dos 54 artigos encontrados seleccionamos 47 por cumprirem com os critérios de inclusão referidos. Conclusão: A regulação feita pela linhagem de osteoblastos 
é indirectamente mediada pelo RANKL. Esta actividade é controlada pelo OPG, que se associa ao RANK (receptor localizado à superfície dos precursores de osteoblastos/osteoclastos) e 
inibe a formação, activação e sobrevivência dos osteoclastos. Este eixo RANKL/OPG é um regulador chave da osteoclastogenese e do turnover ósseo, bem como do movimento dentário 
ortodôntico. Um outro factor importante parece ser a OPN uma vez que alguns estudos animais/histológicos revelam uma remodelação óssea causada pelo stress mecânico sobre a OPN 
(a maior glicoproteina não colagénea da matriz óssea) que apresenta um papel crítico no processo de remodelação óssea.

DIA 13 | HALL - 119 | MÓNICA MORADO PINHO | GUSTAVO PINTO | ARTUR PINHO | RICARDO FARIA E ALMEIDA | AFONSO PINHÃO FERREIRA | UFP - FMDUP

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
O papel do RANKL, da OPG e da OPN no movimento dentário ortodôntico

Objectivo: Descrever a confecção de maquetas de diagnóstico ortodôntico, como meio auxiliar de decisão do plano de tratamento [1-5] ideal para um caso clínico (paciente: sexo 
masculino, 13 anos e 5 meses, Classe I de Angle, Classe II esquelética e agenesia de um incisivo inferior). As maquetas são um recurso útil na selecção de um entre vários planos 
de tratamento, principalmente quando este requer extracções dentárias. Efectuaram-se moldes bimaxilares ao paciente com alginato (Orthoprint, Zhermack), que se vazaram com 
gesso branco ortodôntico tipo IV (Orthodontic Plaster, Ormodent). Elaboraram-se moldes dos modelos com placas (Bioplast 1,5 mm, Scheu-Dental) termoformadas em aparelho de 
moldagem (Biostar, Scheu-Dental). Estes foram posteriormente preenchidos com gesso branco ortodôntico até 4 mm acima da margem gengival. Retiraram-se estes modelos do 
Bioplast e numeraram-se os dentes segundo notação FDI. Separaram-se as peças dentárias individualmente com serra manual (Bocfil Holly, Ormodent). Prepararam-se as peças 
dentárias de gesso e seguidamente reposicionaram-se nos respectivos locais no Bioplast sendo posteriormente cobertas com uma camada de 5 mm de cera rosa (Proclinic) previamente 
derretida. Depois de arrefecida a cera, colocou-se uma segunda camada de gesso branco ortodôntico e aguardou-se o seu endurecimento. [6] Removeram-se as maquetas do Bioplast e 
efectuaram-se os movimentos planeados. [7-8]  A observação dos resultados produzidos nas maquetas de prognóstico auxiliaram o processo decisório, permitindo optar pela alternativa 
que mais se aproximava dos objectivos propostos. 1. Yost, Am J Orthod, 1948. 34(6): p. 510-9. 2. Biggerstaff, Angle Orthod, 1970. 40(1): p. 28-36.  3. Knierim, J Clin Orthod, 1975. 9(5): 
p. 305-7.  4.  Resnick, J Clin Orthod, 1979. 13(2): p. 128-9.   5.  Wilson, Sinha, Prasad, J Clin Orthod, 1998. 32(5): p. 328-9. 6. Ferreira, B.M.A.P., Ortodontia, 2001. VI(1): p. 60-73. 7. Hong, 
Sunwoo, Park, Clin Orthod, 1997. 31(9): p. 620-3.   8. Rakosi, Jonas, Burgert, J Clin Orthod, 1981. 15(3): p. 206-8.

DIA 13 | HALL - 120 | NÍDIA ROCHA | JORGE DIAS LOPES | LÍGIA MOURA | DANIELA AFONSO | MARIA JOÃO PONCES | FMDUP

ORTODONTIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
As maquetas no diagnóstico ortodôntico

Introdução e Objectivos: Sendo a cárie dentária uma patologia infecciosa muito prevalente no nosso pais e cuja incidência está directamente relacionada com factores nutricionais 
e dietéticos, nomeadamente, a ingestão de açúcares entre as refeições, urge a necessidade de alternativas à sacarose. Surge então o Xilitol que, por ser um pentitol que mimetiza a 
sacarose, não é metabolizado pelas bactérias cariogénicas além de apresentar propriedades antibacterianas. Objectivo: através de uma revisão bibliográfica, avaliar a acção do xilitol 
na cavidade oral. Tipo de Estudos Previstos: A pesquisa bibliográfica foi efectuada através da Pub/Medline e Science Direct utilizando como palavras-chave os termos “xylitol”, “dental 
caries”, e “pediatric dentistry”de acordo não só com o ano de publicação (2001-2010), mas também tendo em conta o conteúdo científico disponível no resumo e o tipo de publicação, 
atribuindo-se especial destaque às revisões sistemáticas. Resultados e Conclusões: O consumo de xilitol como medida preventiva isolada não é suficiente mas associada a uma correcta 
higiene oral e a bons hábitos alimentares parece diminuir a cárie em odontopediatria, assim como diminuir a transmissão vertical. Implicações Clínicas: É imperativo o estabelecimento 
de directrizes que preconizem o uso de xilitol pelo médico dentista dado o seu potencial preventivo e remineralizante.

DIA 13 | HALL - 121 | ANA MARINHO | MARIA JOANA CASTRO | BÁRBARA LEMOS | SARA ROSA | ANA MACEDO | FMDUP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Xilitol em Odontopediatria
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Introdução: Em Odontopediatria é de vital importância simplificar os passos do tratamento restaurador, constituindo os adesivos auto-condicionantes um importante aliado para este 
objectivo. Infelizmente, embora existam diferenças significativas entre a morfologia dos dentes decíduos e dos dentes definitivos, os sistemas adesivos têm sido estudados essencialmente 
para a dentição definitiva e simplesmente extrapolados para a dentição temporária. Objectivos: Os autores propõem-se fazer uma revisão da literatura com o objectivo de avaliar a 
eficácia dos adesivos auto-condicionantes (self-etch) em dentes temporários, contribuindo para o esclarecimento das suas potencialidades, nomeadamente no que respeita às forças de 
adesão, microinfiltração marginal e sensibilidade técnica. Material e Métodos: Esta revisão baseia-se numa pesquisa bibliográfica feita em livros da especialidade e através de um motor 
de busca e base de dados (Pubmed/Medline), usando as palavras chave “self etching”, “primary” e “teeth”, no período 1990-2010, tendo sido seleccionadas 52 publicações. Resultados 
e conclusões: De um modo geral, independentemente do tipo de adesivo, as forças de adesão em dentes temporários são inferiores às obtidas nos dentes permanentes. Relativamente 
aos adesivos self-etch, enquanto que as forças de adesão ao esmalte decíduo tendem a ser inferiores às proporcionadas pelos adesivos do tipo etch&rinse, a adesão à dentina decídua 
é semelhante em ambos os tipos de adesivos. Comparativamente aos valores de microinfiltração, de um modo global, os self-etch podem sofrer uma maior taxa de microinfiltração 
marginal que os etch&rinse em dentição decídua. No entanto, a relativa eficácia dos self-etch aliada à sua menor sensibilidade técnica, pode traduzir-se numa vantagem importante 
em diversas situações clínicas de Odontopediatria.

DIA 13 | HALL - 122 | ANA DANIELA SOARES | LUIS ANDRÉ ALVES | FERNANDO MARQUES | ANA LUÍSA COSTA | FMUC

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Adesivos auto-condicionantes em Odontopediatria - revisão bibliográfica

Introdução: O bruxismo nocturno é um hábito parafuncional caracterizado pelo apertar ou ranger dos dentes, de modo contínuo e repetido, durante o sono, ocorrendo essencialmente no 
estádio 2 do sono não REM. É uma patologia cada vez mais comum nas crianças. Objectivo: Definir o conceito de bruxismo nocturno, conhecer a sua etiologia, apresentar os principais 
sinais e sintomas e explicar qual o tratamento adequado. Método: Trabalho baseado em artigos pesquisados na base de dados Pubmed/Medline entre 2001 e 2009, com palavras-chave: 
Sleep Bruxism, Sleep Disorders, Childhood Bruxism. Discussão: O bruxismo nocturno apresenta uma etiologia multifactorial. Factores locais, sistémicos, hereditários e fisiológicos 
podem levar ao seu aparecimento. Os principais sinais e sintomas são os desgastes oclusais e incisais presentes nos dentes. Assim o diagnóstico deve ser realizado o mais precocemente 
possível para evitar que ocorram danos dentários e periodontais. O tratamento destes casos é multidisciplinar, englobando uma terapia psicológica, dentária e farmacológica. Conclusão: 
A maioria dos autores refere que o stress, a ansiedade e a personalidade de cada criança são os factores determinantes para o desenvolvimento de bruxismo nocturno. Os pais 
apresentam um papel muito importante, pois são eles que muitas das vezes detectam o hábito, sendo também a sua ajuda fundamental para o tratamento. O tratamento psicológico 
durante a infância pode permitir um controlo do hábito. BIBLIOGRAFIA . Lobbezoo F, Naeije M. Bruxism is mainly regulated centrally, not peripherally. Journal of Oral Rehabilitation 2001; 
28:1085-1091. . Restrepo C, Peláez A, Alvarez E, Paucar C, Abad P. Digital imaging of patterns of dental wear to diagnose bruxism in children. International Journal of Paediatric Dentistry 
2006; 16:278-285. . Serra-Negra JM, Ramos-Jorge ML, Flores-Mendoza CE, Paiva SM, Pordeus IA. Influence of psychosocial factors on the development of sleep bruxism among children. 
International Journal of Paediatric Dentistry 2009; 19:309-317.

DIA 13 | HALL - 123 | ANA RITA RODRIGUES BRÁS | CATARINA ANDREIA SILVA | PAULO ROMPANTE | ALINE GONÇALVES | TERESA VALE | ISCSN

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Bruxismo nocturno infantil

Introdução: A abordagem clínica em Odontopediatria em muito difere dos adultos. As crianças apresentam características orgânicas específicas que fazem com que a nossa intervenção 
seja mais cuidada. O mesmo se aplica quando é necessária a utilização de terapêutica farmacológica. Objectivo: Expor as classes de fármacos mais utilizadas em Odontopediatria, 
bem como as principais características e indicações terapêuticas. Método: Trabalho baseado em artigos pesquisados na Pubmed/Medline entre 2005 e 2009, com palavras-chave: 
pharmacology child, analgesics, antibiotics, oral antisseptics e anesthetics. Discussão: A utilização de fármacos em Odontopediatria é bastante comum na prática clínica. As categorias 
de fármacos mais utilizadas são: os analgésicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos, os antissépticos e os anestésicos. Os analgésicos e anti-inflamatórios são maioritariamente 
utilizados em caso de dor, os antibióticos quando se verifica a presença de uma infecção, os antissépticos orais para diminuição da carga bacteriana e os anestésicos quando se pretende 
analgesia de determinada região para um tratamento que possa desencadear dor. Conclusão: O recurso a fármacos depende do procedimento clínico e da presença de dor. A dosagem 
do fármaco a utilizar depende não só do seu princípio activo, bem como do peso da criança. A selecção do fármaco ideal depende em grande parte da sua finalidade terapêutica mas 
também da sua adaptação às características fisiológicas da criança. Bibliografia: More N. In search of an ideal analgesic for common acute pain. Acute Pain 2009; 11:129-137. Du MQ, Tai 
BJ, Jiang H, Lo EC, Fan MW, Bian Z. Questionable Effect of Chlorhexidine Varnish on Caries in Primary Teeth. J Dent Res 2006;85(6):557-9. Ribeiro L, Hashizume L, Marisa M. The effect 
of different formulations of chlorhexidine in reducing levels of mutans streptococci in the oral cavity: A systematic review of the literature. J Dent 2007; 359-370. Gazal G and Mackie I. A 
comparison of paracetamol, ibuprofen or their combination for pain relief following extractions in children under general anaesthesia: a randomized controlled trial. Int J Paediatr Dent 
2007; 17: 169-177.

DIA 13 | HALL - 124 | ANDREIA FILIPA BABO | PATRÍCIA ALEXANDRA FONTES | PAULO ROMPANTE | ALINE GONÇALVES | TERESA VALE | ISCSN

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A Farmacologia e a Odontopediatria

Introdução e Objectivos: Sendo a cárie uma doença infecciosa susceptível de prevenção, é internacionalmente reconhecida a saúde oral do bebé como a base a partir da qual se 
estabelecem os cuidados educativos e preventivos. Apesar da Medicina Dentária ter sido encarada como especialidade centrada em princípios curativos, actualmente este conceito 
encontra-se ultrapassado, centrando-se o seu campo de acção na promoção da saúde oral. Segundo as Academias Americana e Europeia de Odontopediatria, o momento ideal para o 
início das consultas deve ser até ao 1º ano de vida ou quando os primeiros dentes temporários erupcionam, com o objectivo fornecer aos pais informações sobre higiene oral, educação 
alimentar e cuidados relacionados com a aquisição de hábitos nocivos. O objectivo dos autores é, através de uma revisão, sublinhar a importância de um acompanhamento precoce e 
multidisciplinar e estabelecer orientações para a aborgadem e atendimento na consulta de odontopediatria. Materiais e Métodos: Pesquisa bibliográfica efectuada através da base de 
dados médica (Pubmed/Medline), utilizando como palavras-chave os termos “paediatric dentistry”, “newborn infant” e “oral health care”, em revistas de língua inglesa, espanhola e 
portuguesa, assim como livros da especialidade. A pesquisa foi limitada aos artigos publicados entre 1995 e 2010. Da listagem seleccionamos 15 artigos (revisão, estudos randomizados 
e clínicos), tendo em atenção o conteúdo do resumo. Resultados e Conclusões: A implementação de uma consulta de Odontopediatria para bebés desde o primeiro ano de vida tem como 
objectivo não só a educação e consciencialização dos pais sobre a importância da saúde oral dos seus filhos mas também o estabelecimento de um protocolo preventivo e interceptivo, 
essenciais para a manutenção da saúde oral. Implicações Clínicas: A atenção precoce com a consulta de odontopediatria para bebés desponta neste novo milénio como o modelo 
assistencial mais indicado para promover uma melhoria dos indices de saúde oral.

DIA 13 | HALL - 125 | BÁRBARA LEMOS | SARA ROSA | ANA ROLEIRA MARINHO | MARIA CASTRO | ANA MACEDO | FMDUP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Odontopediatria para bebés: uma mudança de paradigmas
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Introdução: As doenças malignas são uma das principais causas de morte nas crianças. Com a precocidade do diagnóstico destas doenças e com o implemento de terapias mais eficazes 
verificou-se um aumento da sobrevivência dos pacientes. Contudo, a par disto surgiu um incremento na incidência dos efeitos secundários de tais tratamentos. A cavidade oral, é assim, 
um dos locais mais afectados por sequelas como mucosite, xerostomia, infecções, hemorragia, alterações dentárias e osterradionecrose.  Objectivo: Avaliar os efeitos do tratamento 
oncológico na saúde oral do paciente pediátrico e demonstrar a importância do Médico Dentista perante estas crianças realizando uma revisão bibliográfica. Materiais e Métodos: Foi 
realizada uma pesquisa na base de dados Pubmed, utilizando como palavras-chave “paediatric; dentistry; cancer”. De seguida, seleccionaram-se os artigos publicados a partir do ano 
2000. Obtiveram-se 180 artigos e seleccionaram-se os que estavam dentro dos critérios de inclusão e que respondiam melhor ao objectivo do trabalho. Foram escolhidos 25 artigos. 
Conclusão: O médico dentista deve estar orientado no sentido de prevenir os efeitos do tratamento do cancro e, quando isto já não for possível, tentar aliviar a severidade dos mesmos. 
Para isto, é necessário que haja conhecimento acerca das modalidades de terapia antineoplásica, bem como dos efeitos secundários que desta advém.

DIA 13 | HALL - 126 | CARLA FERREIRA ALMEIDA | ELSA PAIVA | LUÍS PEDRO FERREIRA | CLEMÊNCIA VIEIRA | FCS-UFP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Efeitos do tratamento oncológico na saúde oral das crianças

Introdução: A pigmentação dentária negra extrínseca afecta com mais frequência os dentes temporários, podendo estender-se à fase mista e aos dentes permanentes constituindo 
precocemente uma condicionante estética significativa.Tem um padrão de ocorrência específico e etiologicamente é reconhecida a associação de diferentes espécies microbianas, 
com especial relevo para acção das bactérias cromogénicas (Prevotella melaninogénica - ex Bacteroides melaninogenicus), dos iões ferro provenientes da saliva e fluido crevicular, a 
par de outros agentes (Porphyromonas gingivalis, Actinomyces) com alguma relevância. Objectivos: Clarificar aspectos relativos à prevalência, etiopatogenia e possível relação com a 
susceptibilidade à cárie dentária nas crianças portadoras deste tipo de pigmentação. Métodos: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica (Pubmed/Medline e The Cochrane Library), 
utilizando como palavras-chave: «black stain»; «dental»; «children». A pesquisa compreendeu publicações entre 1973 e 2009; seleccionaram-se 14 artigos atendendo ao tipo de estudo, 
conteúdo científico do resumo ou relevância clínica atribuída. Resultados e Conclusão: Os estudos disponíveis sublinham o diagnóstico, simples e essencialmente clínico, baseado 
num padrão de ocorrência característico. Etiologicamente existe consenso sobre o papel desempenhado por algumas espécies bacterianas cromogénicas responsáveis por este tipo 
de pigmentação. A possível relação com uma redução da susceptibilidade à cárie dentária e a tendência para uma diminuição da ocorrência com a mudança da dentição, carecem, por 
enquanto, de maior evidência científica, ainda que clinicamente estas associações possam ser constatadas. Atendendo ao carácter benigno e às razões exclusivamente estéticas, a 
necessidade da sua remoção fica ao critério do médico dentista, dos pais e das próprias crianças.

DIA 13 | HALL - 127 | CARLOS MARTO | MARIA TERESA XAVIER | ANTÓNIO FONSECA | ANA LUÍSA COSTA | JOÃO CARLOS RAMOS | FMUC

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Caracterização clínica e etiológica da pigmentação dentária negra extrínseca em 

Introdução: A pulpotomia é um procedimento clínico que consiste na extirpação total da polpa vital inflamada da câmara pulpar e posterior colocação de um medicamento para mumificar 
ou estimular a reparação da polpa radicular. O objectivo da pulpotomia é manter a saúde do remanescente pulpar sem sinais clínicos adversos, sintomas ou evidência radiográfica de 
reabsorção radicular interna ou externa, mantendo assim a vitalidade e a função do dente. A pulpotomia apresenta indicações e contra-indicações e pode ser realizada com diferentes 
materiais, de acordo com o objectivo do tratamento, sendo os mais utilizados o Formocresol, o Hidróxido de Cálcio, o Sulfato de Ferro e o MTA. Objectivo: Revisão da literatura. 
Caracterização e sistematização dos materiais mais utilizados na prática clínica em Pulpotomias de dentes temporários, equacionar as indicações, principais vantagens e desvantagens. 
Materiais e Métodos: Palavras chave: pulpotomy, ferric sulfate, formocresol, mineral trioxide aggregate, primary teeth, pulp therapy. Motores de busca: PubMed/Medline. Anos de 
pesquisa: 2005-2010. Conclusão: Como base na literatura consultada, concluíu-se que: -clinicamente o Hidróxido de Cálcio é menos adequado do que o Formocresol, o Sulfato de Ferro 
e o MTA; -apesar do material ideal ainda não ter sido encontrado, o MTA mostrou ser o que reúne as melhores características, mas considerando as dificuldades de armazenamento e os 
custos elevados associados, o Sulfato de Ferro é sugerido como um material adequado para a realização das pulpotomias em dentes temporários.

DIA 13 | HALL - 128 | CLÁUDIA SOFIA XAVIER | INÊS MANUELA NUNES SOUSA | TERESA VALE | ALINE GONÇALVES | PAULO ROMPANTE | ISCSN

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Pulpotomia em dentes temporários. Por que material optar?

Introdução: O laser de Díodo apresenta diversas aplicações em Medicina Dentária. É utilizado preferencialmente para realizar intervenções cirúrgicas em tecidos moles, em Periodontia 
e Endodontia pelo seu importante efeito bactericida, podendo também ser utilizado em procedimentos de branqueamento dentário. É constituído por um meio activo sólido, formado por 
um semicondutor que utiliza frequentemente uma combinação de gálio, arsénio e outros elementos como o alumínio ou o índio para transformar a energia eléctrica em energia luminosa. 
Todos os comprimentos de onda dos lasers de Díodo (800nm a 980nm) são minimamente absorvidos pelas estruturas dentárias e por isso ideais em cirurgias em tecidos moles. O seu 
tamanho, design e baixo custo económico faz com que seja actualmente dos lasers mais utilizados em Medicina Dentária. Objectivo: Actualizar os conhecimentos sobre a utilização do 
laser de Díodo bem como conhecer o tratamento de diversas situações clínicas através da apresentação de casos clínicos. Material/Método: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica 
na base de dados da “Pubmed” referente a trabalhos publicados nos últimos 10 anos, utilizando as seguintes palavras-chave: “Diode laser, Laser in Dentistry”. Foram seleccionadas 
20 referências. Conclusão: O laser de Díodo apresenta propriedades hemostáticas, bactericidas e anti-inflamatórias. Permite uma boa e rápida cicatrização e reparação tecidual sem a 
necessidade de sutura. A utilização deste laser fornece ao médico dentista uma nova ferramenta para alterar, complementar ou melhorar determinados tratamentos no paciente infantil.

DIA 13 | HALL - 129 | CLEMÊNCIA VIEIRA | ELSA PAIVA | LUÍS PEDRO FERREIRA | FCS-UFP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Laser de Díodo no tratamento odontopediátrico
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Introdução: Tratamento intersectivo visa melhorar a condição da cavidade oral de modo a alcançar objectivos finais.O descruzamento da mordida-cruzada anterior com rampas 
em compósito é aplicado a casos particulares. Esta mordida geralmente envolve apenas 1-2 dentes sendo estas situações pouco severas e fáceis de solucionar. O procedimento foi 
realizado numa paciente do sexo feminino, com 7 anos de idade e dentição mista. Objectivo: Relatar o procedimento clínico de uma rampa em compósito para descruzar uma mordida-
cruzada anterior e mostrar os resultados obtidos num curto espaço de tempo. Materiais e métodos: O material utilizado foi:e scova-profiláctica Medicale®, pasta-profiláctica Dentsply®, 
sistema adesivo self-etch Coltène-Whaedent®, compósito Opallis-Odontopediatria® A1, fotopolimerizador R&S-Handylight II®, brocas diamantadas fio-de-faca e chama 012, grão-
médio, Edental®, broca e disco de polimento Edental® e taça- polimento Kenda®. Metodologia: Realizou-se a profilaxia do dente com escova e pasta profiláctica, aplicou-se o sistema-
-adesivo self-etch, colocou-se resina composta Opallis-Odontopediatria®A1. A duração do tratamento é aproximadamente 1-2 semanas, após esse tempo remove-se a rampa em 
compósito com broca diamantada fio-de-faca e chama 012, grão-médio. Trabalho baseado em artigos pesquisados na base de dados Pubmed entre 1999-2009, com palavras-chave: 
“interceptives-treatment”, “anterior cross-bite”, “mixed-dentition”. Resultados: O resultado obtido foi positivo, conseguindo-se resolver a mordida-cruzada anterior ao descruzar dois 
dentes. Conclusão: De forma simples, prática, pouco desconfortável e de baixo custo para o paciente consegue-se resolver um problema funcional, que mais tarde poderia agravar-se 
e passar de um problema dentário a esquelético. Bibliografia: Bayraka S et al.Treatment of Anterior Dental Crossbite Using Bonded Resin-Composite Slopes: Case Reports. European 
Journal of Dentistry. 2008,2:303-306 Jirgensone I et al.Anterior crossbite correction in primary and mixed dentition with removable inclined plane (Bruckl appliance).Stomatologija, Baltic 
Dental and Maxillofacial Journal. 2008, 10:140-144   Mok CW et al. Self correction of anterior crossbite: a case report. Cases Journal 2009,2:6967   Croll TP et al.Bonded compomer slope 
for anterior tooth crossbite correction.Pediatric Dentistry 1999,21(4):294-295

DIA 13 | HALL - 131 | DIANA SOFIA DA SILVA MOURA | JOANA CATARINA TRINDADE | ALINE GONÇALVES | TERESA VALE | PAULO ROMPANTE | ISCSN

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Mordida cruzada anterior - tratamento alternativo

Introdução: As lesões na dentição temporária estão entre os traumatismos mais comuns na região maxilofacial. Em dentes temporários, além das alterações causadas por traumatismo, 
também se devem avaliar as consequências para o sucessor permanente. As lesões traumáticas podem provocar sequelas no próprio dente traumatizado e no dente permanente 
sucessor. Este trabalho tem como finalidade identificar os diferentes distúrbios provocados nos dentes permanentes após traumatismo dos seus antecessores assim como estudar a 
prevalência destes. Tipos de estudos revistos: Pesquisa de estudos de follow-up, longitudinais e prevalência através das bases de dados: PubMed/Medline e sciencedirect, 2005-2009, 
utilizando as palavras-chave: traumatismos, temporário, permanente, gérmen, distúrbios. Resultados: Os distúrbios nos dentes permanentes apôs traumatismo dos seus antecessores 
temporários tiveram uma prevalência de 20,4 a 53,6%. A luxação intrusiva e avulsão do temporário são o tipo de traumatismos que mais vezes afectam o dente permanente. Também 
a idade revelou ser preponderante no tipo de distúrbio causado aos dentes permanentes. As manchas e/ou hipoplasia de esmalte foram o distúrbio mais encontrado nos dentes 
permanentes, seguidos de alteração de erupção, dilaceração radicular e dilaceração coronária. Os casos de duplicação radicular, sequestro do gérmen e má-formação semelhantes 
ao odontoma são raros. Conclusão: Os distúrbios nos dentes permanentes após trauma dos seus sucessores temporários têm alta prevalência, sendo a luxação intrusiva e avulsão em 
crianças mais novas os tipos de traumatismos que mais sequelas provocam e mais graves. Os tipos de sequelas mais frequentes são as manchas com ou sem hipoplasia de esmalte. 
Implicações clinicas: Imediatamente após um traumatismo não pode ser feita nenhuma afirmação definitiva sobre os possíveis distúrbios secundários apesar dos exames clínicos e 
radiográficos. Assim, torna-se evidente a importância da exploração e documentação precisa do acidente, especialmente em casos de lesões intrusivas diagnosticadas em crianças com 
menos de 3 anos de idade, recomendam-se “follow-ups” regulares.

DIA 13 | HALL - 132 | FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES | LUÍS MANUEL CAETANO | TERESA VALE | RUI PINTO | ALINE GONÇALVES | ISCSN

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Traumatismos na dentição temporária - distúrbios nos dentes permanentes

Introdução: A perda dentária precoce é uma situação muito frequente nas crianças e pode dar origem ao aparecimento de hábitos parafuncionais, alterações na fala, na mastigação, 
nos processos eruptivos e no equilíbrio oclusal (Nurten et al., 2005; Tarek et al., 2008). Perante o cenário de perda dentária precoce, o médico dentista pode intervir com o uso correcto 
dos mantenedores de espaço (Laing et al., 2005). Objectivos: Este trabalho tem como objectivo apresentar um caso clinico de uma paciente de etnia caucasiana, com 7 anos e 8 meses 
de idade que compareceu a uma consulta da FMDUP, motivada pela perda dentária precoce de dentes temporários. Os autores pretendem ainda efectuar uma abordagem pertinente 
sobre a elaboração e a utilidade clínica de um mantenedor de espaço, sistematizando os critérios fundamentais para a sua selecção e aplicação. Material e métodos: Foram estudados 
e observados vários casos clínicos, tendo sido efectuada a análise de Moyers no sentido de avaliar o espaço disponível para a erupção dos dentes permanentes. O caso clínico a 
apresentar foi seleccionado pela reunião dos requisitos necessários para a colocação do mantenedor espaço. Foi executada uma pesquisa na PUBMED, utilizando as palavras-chave space 
maintainers, space maintaining, orthodontic space maintaining, dental space maintainers and early loss of primary teeth; tendo sido limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas espanhol, 
inglês, português e francês. Resultados: Os resultados obtidos com o dispositivo seleccionado, para este caso clínico, satisfizeram os objectivos da aplicação clínica de um mantenedor de 
espaço. Conclusão: O cenário da perda dentária precoce faz parte da prática quotidiana médico-dentária e a colocação de mantenedores de espaço é uma atitude terapêutica que poderá 
prevenir ou diminuir a necessidade de futuros tratamentos ortodônticos complexos.

DIA 13 | HALL - 133 | FRED LAMAS PINHEIRO | LUIS LOUREIRO | PAULA VAZ | MARIA JOÃO PONCES | JORGE DIAS LOPES | FMDUP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Manutenção do espaço no sector posterior - caso clínico

Introdução:  A maioria dos estudos sobre traumatismos dentários em dentição permanente indica uma elevada prevalência em crianças e adolescentes. A faixa etária em que estes 
ocorrem com maior frequência situa-se entre os 6 e os 10 anos de idade, correspondendo a uma fase em que existem dentes definitivos jovens. Os dentes mais afectados são geralmente 
os incisivos superiores. Os factores anatómicos mais propícios para a ocorrência deste tipo de traumatismos são: classe II de Angle, protusão dos incisivos superiores e/ou incompetência 
labial. A maior parte dos traumatismos nesta faixa etária está relacionada com acidentes escolares, envolvendo desportos variados. O sucesso da reabilitação está condicionado à rapidez 
de acesso aos tratamentos, pelo que o prognóstico destes dentes depende muito da abordagem inicial. Tendo em conta a complexidade do tratamento, é também relevante o controlo 
da ansiedade das crianças, de forma a conseguir realizá-lo de forma adequada. Objectivo da apresentação: Os autores pretendem apresentar uma revisão da literatura existente acerca 
da etiologia, prevalência, diagnóstico e tratamento dos traumatismos dentários na dentição permanente, illustrando-a através de diferentes casos clínicos. Materiais e metodos: Foi 
realizada uma pesquisa na MEDLINE/PUBMED que incluiu artigos publicados em Inglês até 2010. As seguintes palavras-chave foram utilizadas: “Dental trauma of permanent teeth”, 
“Dental Avulsion”, “Luxation of permanent teeth”, “Intrusion of permanent teeth”. Conclusão: A elevada prevalência e a severidade das potenciais sequelas decorrentes de traumatismos 
na dentição permanente, indica a necessidade de um encaminhamento e atendimento célere destes pacientes, no sentido de estabelecer medidas terapêuticas adequadas. Estas 
permitirão diminuir as possíveis complicações funcionais, sensoriais e psicossociais.

DIA 13 | HALL - 134 | INÊS CARDOSO MARTINS | ANA COELHO | PAULO ROGÉRIO NICKEL | NUNO OLIVEIRA | PAULA MARQUES | FMDUL 

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Traumatismos na dentição permanente
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Introdução: A ansiedade antecipada pode levar ao não cumprimento do tratamento dentário, onde a resposta ao medo pode tornar o tratamento stressante para o médico dentista. As 
origens do medo são supostamente multifactoriais, existindo actualmente diferentes técnicas de gestão comportamental não farmacológicas em crianças que apresentam níveis de 
ansiedade e medos aumentados. Objectivo: Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre técnicas não farmacológicas no controlo do medo e ansiedade em odontopediatria. Métodos: A 
pesquisa foi feita na base de dados PubMed/Medline entre 2000-2009 com as palavras chave “dental fear”, “dental anxiety”, “anxiety in children”, “children at dentist”. Discussão: A 
história médica da criança, a ansiedade paternal, a preparação informativa prévia, a duração do tratamento e o comportamento do médico dentista/assistente são alguns dos factores 
que influenciam o comportamento da criança. O médico dentista deve estabelecer uma relação de confiança com a criança e o acompanhante adulto para assegurar que o tratamento 
decorra naturalmente. O controlo da voz, a técnica de dizer-mostrar-fazer, a distracção e o recurso a reforçadores não sociais, são algumas das técnicas comportamentais a adoptar pelo 
médico dentista, não esquecendo que a linguagem utilizada deve ser sempre adequada à idade, assim como a comunicação não verbal deve estar sempre presente, mesmo de forma 
inconsciente. Conclusão: Os medos dentários são adquiridos e não inatos, por isso ajudar a criança a ultrapassar e gerir os seus medos e ansiedades dentárias deve ser uma prioridade 
do médico dentista, tendo em conta que o método de gestão comportamental deve ser escolhido com base nos requisitos de cada criança.

DIA 13 | HALL - 135 | JOÃO MIGUEL MAIA PIMENTA DA ROCHA | HÉLDER RICARDO FREITAS BARBOSA | PAULO ROMPANTE | TERESA VALE | ISCSN - CESPU

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Técnicas não farmacológicas no controlo do medo e ansiedade em 

Introdução: A medicina dentária hodierna é cada vez mais confrontada com casos clínicos de crianças muito jovens e mesmo adultos, portadores de quadros complexos e multidisciplinares. 
É, por isso, exigido ao médico dentista uma constante actualização e um conhecimento médico aprofundado ( Boneh et al., 2005 ; Hahn.,2000). Objectivos: Neste trabalho os autores 
pretendem apresentar o caso clínico de um paciente de etnia caucasiana, do sexo masculino, com dois anos e dez meses de idade, portador de um quadro clínico caracterizado por 
convulsões, soluços recorrentes, distúrbio do sono e perda do equilíbrio, avaliado pela consulta de Genética Orofacial da FMDUP. Constitui-se ainda como objectivo deste trabalho 
chamar à atenção da comunidade médico-dentária para o papel a desempenhar, numa equipe pluridisciplinar, relatando as principais manifestações clínicas presentes neste paciente 
e a avaliação clínica e genética até então efectuada. Material e Métodos: O paciente foi avaliado segundo um protocolo detalhado da consulta de Genética Orofacial da FMDUP. Foram 
efectuados estudos citogenéticos com bandas de alta resolução e com sondas específicas para o locus D22S75. Adicionalmente foram efectuadas duas pesquisas bibliográficas na 
PUBMED com as palavras-chave convulsions sleep disorders children genetics incluindo-se 4 artigos associados ao tema e convulsions hiccups genetics incluindo-se 1 artigo associado 
ao tema. A pesquisa foi limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas português, inglês e espanhol. Resultados: Mesmo perante uma avaliação minuciosa pelas diversas especialidades 
médicas, incluindo uma equipe pluridisciplinar, o paciente permanece com um diagnóstico inconclusivo. O paciente apresentava um cariótipo 46,XY.ish22q11.2(D22SS75x2),subtel(41x2) 
e não foram identificadas delecções na região critica do cromossoma 22(22q11.2). Conclusão: É indispensável uma avaliação clínica pormenorizada por uma equipe pluridisciplinar, no 
sentido de se poder estabelecer um estudo adequado, essencial para o estabelecimento de um plano de tratamento estruturado, podendo o médico dentista, se devidamente instruído, 
desempenhar um papel determinante nestas equipes.

DIA 13 | HALL - 136 | LUIS LOUREIRO | MARIA JOÃO PONCES | MARIA CRISTINA FIGUEIREDO POLLMANN | PURIFICAÇÃO TAVARES | PAULA VAZ | FMDUP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Convulsões, soluços recorrentes e distúrbios do sono -  caso clínico

Introdução: O síndrome de DiGeorge é uma patologia hereditária rara associada a uma microdelecção no cromossoma 22 (22q11) com uma heterogeneidade fenotípica significativa (Minier 
et al ., 2004 ; Vimla et al ., 2008). Caracteriza-se pela presença de uma série de malformações congénitas, incluindo anomalias cardíacas, hipoplasia ou aplasia do timo e paratiroides, 
insuficiência velo-faríngica, dismorfias faciais e alterações intra-orais (Klingberg et al., 2002; Rózsai et al., 2009). Objectivos:  Neste trabalho os autores pretendem apresentar o caso 
clínico de um paciente de etnia caucasiana, do sexo masculino, com sete anos de idade, portador do Síndrome de DiGeorge avaliado pela consulta de Genética Orofacial da (FMDUP). 
Constitui ainda objectivo deste trabalho efectuar uma exposição sobre a etiologia, diagnóstico, manifestações clínicas e plano de tratamento a instituir de acordo com as especificidades 
clínicas da patologia presente. Material e Métodos: O paciente foi avaliado segundo num protocolo detalhado da consulta de Genética Orofacial da FMDUP. Adicionalmente foi efectuada 
uma pesquisa bibliográfica na PUBMED com as palavras-chave: DiGeorge syndrome phenotype DiGeorge syndrome-Thymus, incluindo-se 25 artigos associados ao tema. A pesquisa foi 
limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas português, inglês e espanhol. Resultados: Após avaliação e estudo multidisciplinar, verificou-se que este caso clínico possui o facies típico 
dos portadores deste síndrome. Assim, o paciente em causa apresentava uma acentuada dismorfia facial, uma baixa implantação das orelhas, a boca em forma de peixe, um aumento da 
distância interpupilar. No entanto, torna-se um caso peculiar pelo facto das restantes anomalias sistémicas cursarem de forma ténue. Conclusão: Perante esta condição, é indispensável 
uma avaliação clínica pormenorizada por uma equipe pluridisciplinar, no sentido de se poder estabelecer o plano de tratamento mais adequado ao paciente em questão. O médico 
dentista poderá ser um elemento crucial para o diagnóstico desta patologia, especialmente das suas formas mais ténues.

DIA 13 | HALL - 137 | LUIS LOUREIRO | MARIA JOÃO PONCES | ANA PAULA MACEDO | PURIFICAÇÃO TAVARES | PAULA VAZ | FMDUP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Síndrome de DiGeorge  - caso clínico

A hipertrofia/hiperplasia gengival medicamentosa (HGM) foi descrita pela primeira vez no início dos anos 70, por estar presente em crianças com epilepsia que recebiam fenitoína ou 
dilantina, designando-se durante muito tempo de hiperplasia gengival dilantínica. A hiperplasia gengival é um efeito colateral associado a três grupos de fármacos: anticonvulsivantes 
(fenitoína, fenobarbital e ácido valpróico), agentes imunosupressores (ciclosporina A) e alguns bloqueadores de cálcio (nomeadamente a nifedipina). A combinação de fenitoína 
com outros agentes epilépticos, higiene oral precária e irritantes locais induz maior prevalência de crescimento gengival. O tratamento cirúrgico, nomeadamente a gengivectomia, 
é indicado nos casos de hipertrofia/hiperplasia gengival de grau severo, com acompanhamento pós-cirúrgico e controlo de placa bacteriana adequado evitando recidivas. Deve ser 
feito simultaneamente a substituição do fármaco. Apresentamos um caso clínico, de uma criança do sexo feminino, com 12 anos de idade, epiléptica, medicada com antiepilépticos/ 
anticonvulsivantes, com hipertofia/hiperplasia gengival. Foi feita substituição do fármaco pelo neurologista e realizada a gengivectomia. Foi realizada revisão bibiografica entre 2004 e 
2009. A hipertofia/hiperplasia gengival medicamentosa pode acometer até 50% ou mais dos pacientes portadores de epilepsia, com uso prolongado de medicamentos antiepilépticos/ 
anticonvulsivantes, variendo segundo os autores autores. Sendo nestes casos relevante um trabalho multidisciplina (Neurologista/Medico dentista) no intuito de prevenir e/ou minorar 
os efeitos adversos destes farmacos na cavidade oral. Palavras-chave: Hipertrofia Gengival,  Hiperplasia Gengival; Epilepsia; Anticonvulsivantes.

DIA 13 | HALL - 138 | LUÍSA BANDEIRA LOPES | MÁRCIA CHAVES | CATARINA CRUZ E SILVA | VIRGÍNIA B. MILAGRE | ISCEM

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Hipertofia / hiperplasia gengival medicamentosa a propósito de um caso clínico
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Introdução: A asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas inferiores caracterizada por hiper-reactividade brônquica persistente e sintomas de obstrução reversível do fluxo 
aéreo. A sua prevalência tem aumentado nos últimos 20 anos, tendo a sua taxa de mortalidade triplicado em todas as idades, sexos, grupos raciais, apresentando-se mais frequente em 
crianças. São vários os autores que sugerem que as crianças asmáticas têm maior risco de desenvolverem doenças na cavidade oral, de que são exemplo a cárie dentária, as doenças 
periodontais, a halitose e a má oclusão. Objectivo: Actualizar o conhecimento científico acerca do eventual impacto da asma e da sua terapêutica na Saúde Oral. Materiais e métodos: 
Pesquisa bibliográfica através das bases de dados PubMed/Medline e Sciencedirect 2000-2010, com as seguintes palavras-chave: cárie, asma, pacientes pediátricos, medicação anti-
asmática. Discussão: As crianças asmáticas têm maior tendência ao consumo de doces e bebidas, favorecedores de pH mais ácido, como forma de contrariar a sensação permanente de 
boca seca e como compensação do seu estilo de vida limitado. Como terapêutica anti-asmática mais frequente são utilizados os agonistas, promotores do relaxamento do músculo liso 
brônquico. A toma da medicação, inaladores com presença de açúcares como transportador e dissipador do mau sabor, ocorre com frequência antes de deitar sem que hajam medidas 
de higiene após a sua toma, a que se junta a menor salivação, potenciando o seu efeito cariogénico. Conclusão: Verificou-se uma associação entre a asma e cárie dentária que sugere que 
o maior risco de cárie nas crianças asmáticas é consequência da sua condição médica e das terapêuticas farmacológicas crónicas a que estão sujeitos, pelo que são essenciais cuidados 
acrescidos ao nível da higiene oral, nomeadamente, na escovagem dentária com dentifríco fluoretado, após a nebulização medicamentosa, bem como ao nível do acompanhamento 
médico-dentário.

DIA 13 | HALL - 139 | MAFALDA ALMEIDA VALÉRIO COUTO | LUÍS ALMEIDA | MARIA JOÃO PEDRO | TERESA VALE | PAULO ROMPANTE | ISCSN

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Saúde oral na criança asmática

Introdução: A amelogénese Imperfeita é uma patologia genética rara que afecta a estrutura e a aparência clínica do esmalte de todos, ou quase todos os dentes, de forma mais ou menos 
uniforme, independentemente da cronologia do desenvolvimento dentário. Os dados relativos à sua prevalência variam entre 1:700 e 1:14000 de acordo com a população estudada. 
As principais manifestações clínicas dentárias dos pacientes que sofrem desta patologia correspondem a alterações da cor e textura do esmalte, a elevada sensibilidade a estímulos 
térmicos e químicos e a grande susceptibilidade ao desgaste e à desintegração do esmalte. Objectivos: Com este trabalho pretende-se apresentar o caso clínico de uma paciente de 9 
anos de idade, do sexo feminino, que recorreu à consulta da Especialização de Odontopediatria da FMDUP, à qual foi então diagnosticado Amelogénese Imperfeita.A propósito do caso 
clínico abordar-se-á de forma sucinta a etiologia, diagnóstico, diagnóstico diferencial, estudo e aconselhamento genético e plano de tratamento para este caso específico. Materiais e 
métodos: Procedeu-se a uma pesquisa de artigos publicados na base de dados PUBMED recorrendo às seguintes palavras chave: amelogenesis imperfecta and diagnostic, amelogenesis 
imperfecta and treatment, tendo-se encontrado 89 artigos relacionados com o tema. A busca foi limitada à literatura publicada nos últimos 10 anos em Português, Inglês e Espanhol. 
Conclusão: Um paciente com amelogénese Imperfeita quase sempre constitui um caso de elevada complexidade, que coloca grande desafio às capacidades clínicas dos médicos 
dentistas e que envolve o trabalho coordenado de uma vasta equipa multidisciplinar. O diagnóstico e a intervenção precoces, quer de forma preventiva quer de forma restauradora e 
reabilitadora, e o acompanhamento continuado do paciente ao longo de toda a infância, adolescência e vida adulta são essenciais para uma boa saúde oral, função mastigatória, oclusão 
dentária, estética orofacial e para o equilíbrio psicossocial do paciente.

DIA 13 | HALL - 140 | MANUELA CRESPO | PAULA VAZ | PURIFICAÇÃO TAVARES | DENISE LAMEIRO | ANA PAULA MACEDO | FMDUP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Amelogénese imperfeita - caso clínico

Introdução: A disseminação global do uso de flúor tem contribuído para a diminuição da prevalência e severidade da cárie dentária, em países desenvolvidos. Porém, as recomendações 
para a sua utilização têm sofrido alterações ao longo dos anos devido à sua acção terapêutica, aumento da incidência de fluorose dentária e disponibilidade generalizada de flúor. Assim 
sendo, a fluorterapia que actualmente se preconiza, baseia-se em evidências clínicas, o que permite pressupor segurança e eficácia na sua utilização e torná-la como parte integrante 
do programa de prevenção em Odontopediatria. Objectivos da apresentação: Os autores pretendem averiguar quais as recomendações actuais da fluorterapia em Medicina Dentária e 
complementá-las através da apresentação de estudos clínicos controlados randomizados. Tipos de estudos revistos: Através de pesquisa na World Wide Web, os autores obtiveram as 
políticas e recomendações sobre o uso de flúor em Saúde Oral, de diferentes organizações governamentais, sociedades científicas e associações profissionais. De modo a aumentar a sua 
relevância, realizaram uma revisão da literatura na base de dados PubMed, sendo utilizado o termo MeSH “fluoride”. Como limites, definiu-se estudos clínicos controlados randomizados, 
compreendidos entre os anos 2000 a 2010 e realizados em crianças (0-18 anos). Obteve-se um total de 124 artigos, tendo sido seleccionados 44 estudos, de acordo com a sua relevância 
e conteúdo. Resultados e Conclusões: A maioria dos organismos certifica o uso diário de flúor como medida preventiva para o controlo da cárie dentária em crianças. O seu mecanismo 
de acção e consequente efeito são obtidos através da exposição a este elemento. Esta exposição pode ocorrer sob diferentes veículos, nomeadamente água, alimentos, pasta dentífrica, 
gel e verniz. Implicações clínicas: A aplicação do flúor na promoção de saúde oral é uma prática segura e eficaz quando a sua prescrição se faz de forma adequada.

DIA 13 | HALL - 141 | MARIA JOANA CASTRO | ANA ROLEIRA MARINHO | BÁRBARA LEMOS | SARA ROSA | ANA PAULA MACEDO | MO-FMDUP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Fluorterapia em Odontopediatria

A displasia ectodérmica é uma anomalia determinada por factores genéticos, capazes de alterar as estruturas ectodérmicas no desenvolvimento embrionário, como os dentes, 
pele, cabelo, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas. Existem muitas variações da displasia ectodérmica, sendo que, a displasia ectodérmica hipohidrótica ou anidrótica ligada ao 
cromossoma X é a forma mais conhecida. As manifestações bucais mais comumente encontradas na literatura são a hipodontia ou anodontia, tanto na dentição permanente quanto na 
decídua; dentes com anomalia de forma (incisivos conóides e pontiagudos e os molares com diâmetro da coroa reduzido); menor desenvolvido do osso alveolar em função da ausência 
de dentes; um aspecto facial semelhante a um paciente idoso. A mucosa oral mostra-se seca e a secreção salivar diminuída. Podem ocorrer defeitos no desenvolvimento dos dentes 
como a hipoplasia do esmalte, o que pode aumentar a susceptibilidade dos dentes à cárie. O tratamento dentário destes pacientes tem como principal objectivo o restabelecimento da 
função, manter a dimensão vertical e a estética do paciente. As consequências psicológicas positivas do tratamento dentário para o paciente e pais, representam uma mais valia tanto 
ou mais importante que a reabilitação protética propriamente dita. O caso clínico reporta um paciente com 8 anos de idade com Displasia Ectodérmica Anidrótica, em que houve uma 
restauração protética, funcional e estética da arcada superior e inferior. Conclusão: O diagnóstico e o tratamento precoces são factores importantes para melhorar as condições estéticas, 
funcionais e psicológicas da criança, permitindo seu desenvolvimento físico, emocional e social. Bibliografía: 1. Vieira KA, Teixeira MS, Guirado CG, Gavião MB. Prosthodontic treatment 
of hypohidrotic ectodermal dysplasia with complete anodontia: Case report. Quintessence Int 2007;38:75-80. 2. Yavuz I, Kiralp S, Baskan Z. Hypohidrotic ectodermal dysplasia: A case 
report. Quintessence Int 2008;39:81-86.

DIA 13 | HALL - 142 | PEDRO BRAGA | FILIPA MARIA ROQUE | FERNANDO MESQUITA GABRIEL

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Displasia ectodérmica: caso clínico
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Introdução: São vários os factores que influenciam a saúde oral e a musculatura facial responsáveis pelas funções de fonação, respiração, mastigação e deglutição. O feto já manifesta 
uma série de movimentos orofaciais no interior do útero materno. A consciencialização de hábitos simples constitui o primeiro passo para a sua aquisição, o que faz toda a diferença 
quando falamos em saúde. Uma das responsabilidades do médico dentista é esclarecer e aconselhar os pais nestas questões. Em muitos casos, verifica-se a necessidade da 
intervenção de outras áreas médicas, como a pediatria, a imunoalergologia, a otorrinolaringologia, entre outras. Objectivos da apresentação: Os autores pretendem abordar os aspectos 
fundamentais que influenciam as estruturas morfológicas e miofuncionais do complexo craniofacial na primeira e segunda infância. Materiais e métodos: Foi realizada uma revisão 
bibliográfica na literatura específica sobre esta problemática, bem como, uma pesquisa nas bases de dados Medline e Pubmed, com a utilização das palavras-chave “criança”, “funções 
orais” e “hábitos”. Foram seleccionados os artigos publicados nos anos compreendidos entre 2005 e 2010. Resultados: É de grande importância a realização adequada das funções orais 
para possibilitar o equilíbrio e desenvolvimento normal da criança. Conclusão: Os distúrbios miofuncionais orais podem interferir de forma negativa no desenvolvimento craniofacial 
ešpsicossocial da criança. O clínico deverá conduzir as estratégias do tratamento, orientando a família e a criança.

DIA 13 | HALL - 143 | SUSANA MACHADO SILVA | TELMO MOREIRA | SÓNIA ALVES | MARCOLINO GOMES

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A saúde orofacial na primeira e segunda infância

Introdução: Em Odontopediatria existe uma preocupação cada vez maior em desenvolver materiais e técnicas que simplifiquem os procedimentos operatórios de um tratamento 
odontológico, já que nesta especialidade, é crucial associar o domínio da técnica com a psicologia infantil, com intuito de tornar o tratamento mais agradável, eliminando assim a 
ansiedade da criança frente ao tratamento dentário. De facto o laser surge como uma solução para diversas situações mais complicadas ou mais morosas que podem condicionar ou 
até limitar determinados tratamentos na cavidade oral da criança. Objectivos: Efectuar uma revisão bibliográfica das diferentes aplicações do Laser em Odontopediatria e a evolução e o 
funcionamento desta tecnologia na prática clínica. Materiais/Métodos: A pesquisa bibliográfica foi efectuada na Medline-PubMed, em língua inglesa, com as seguintes palavras-chave: 
“Paediatric Dentistry”, “Laser paediatric dentistry”, “Laser dentistry therapy”. Dos resultados obtidos seleccionaram-se 35 artigos, clínicos e de revisão sistemática, publicados entre 
1999-2009. Conclusão: A utilização do laser tem sido cada vez mais comum em medicina dentária. Isto deve-se a uma grande diversidade de indicações e tratamentos em tecidos moles e 
duros em toda a cavidade oral. Os tratamentos dentários com Laser em crianças têm benefícios terapêuticos, físico e psicológicos. O laser possibilita tratamentos minimamente invasivos 
em tecidos duros e moles, sem dor durante a intervenção com o mínimo de desconforto para a criança para além de que a sua aplicação pode ser feita sem anestesia ou com quantidades 
mínimas. A aplicação do laser permite um pós-operatório sem sintomas e muitas vezes sem a necessidade de administrar analgésicos ou anti-inflamatórios. A ausência de agulhas, 
ruídos e vibrações que tem origem na utilização de determinamos instrumentos necessários em técnicas convencionais faz com que seja possível tratar crianças com tranquilidade e 
eficiência. Todas estas vantagens facilitam a aceitação assim como promovem a diminuição de medos que possam existir, contudo ainda são evidentes algumas limitações, desvantagens 
e falta de conhecimento da sua aplicação.

DIA 13 | HALL - 144 | TÂNIA MILHEIRO | ELSA PAIVA | LUÍS PEDRO FERREIRA | CLEMÊNCIA VIEIRA | UFP

ODONTOPEDIATRIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
O laser no paciente infantil

Introdução e objectivos: A recessão gengival foi definida como um deslocamento apical de 1mm da margem gengival, da sua posição coronal ou ao nível da junção cemento-esmalte 
(CEJ), com exposição da superfície radicular. Do ponto de vista clínico é medida desde a CEJ até à extensão mais apical da margem gengival. O trauma provocado pela escovagem é o 
factor etiológico principal, havendo também associação a outro tipo de desordens. Ainda que a estética seja indicação primordial para o tratamento, o processo de migração apical da 
margem gengival expõe o cemento, pode provocar lesões de cárie, abrasões e hipersensibilidade. Diversas técnicas têm sido descritas na literatura para uma abordagem eficaz a este 
quadro clínico. O objectivo deste trabalho científico passa por apresentar a abordagem cirúrgica num quadro clínico de múltiplas recessões no sector antero-superior, recorrendo à 
técnica modificada de retalho avançado coronalmente proposto por De Sanctis e G. Zucchelli em 2000. Caso clínico: Paciente com 56 anos de idade apresentou-se na clínica Universitária 
UCP-Viseu tendo como motivo da consulta uma insatisfação por motivos estéticos. Apresentava recessões classe I e II e Miller múltiplas e em dentes adjacentes no sector antero-
superiores, tendo sido totalmente recobertas após o tratamento. Pini-Prato GP 2010 publica resultados recorrendo à mesma técnica, onde recobre recessões de 2,9mm, que seis meses 
após se encontravam a 0,4mm, 1 ano a 0,6mm e a 5 anos a 0,8mm. Implicações clínicas: Perante uma revisão da literatura verificamos que existe sustentabilidade para a realização 
desta técnica, em quadros clínicos de tratamento de recessões gengivais múltiplas no mesmo tempo operatório, onde exista gengiva aderida suficiente e onde as exigências estéticas 
estão num patamar principal.

DIA 13 | HALL - 145 | ÁLVARO TIAGO DOS SANTOS PEREIRA CARDOSO | ÁLVARO CARDOSO | UCP

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Retalho avançado coronalmente no tratamento de múltiplas recessões gengivais - 

Introdução: A doença periodontal é uma inflamação crónica dos tecidos periodontais causada pela infecção bacteriana, que na sua forma mais destrutiva se caracteriza pela destruição 
de tecido conjuntivo e por vezes do osso alveolar. Os principais factores de risco para a doença periodontal incluem diabetes, tabagismo e presença de bactérias periopatogénicas. A 
evolução tecnológica ocorrida nos últimos anos bem como a crescente informação acerca da influência de diversas bactérias periopatogenicas na saúde do periodonto permitiram 
a disponibilização no mercado de testes microbianos por PCR (polimerase chain reaction) para o sulco periodontal (Haffajee et al., 2009; Reichert et al., 2009; Schulz et al., 2010). 
Objectivos: Os autores pretendem com este trabalho apresentar o caso clínico de um paciente, do sexo masculino, com 44 anos de idade e portador de doença periodontal crónica, 
esclarecendo a este propósito as aplicações e adequação dos principais testes microbianos disponíveis no mercado. Materiais e Métodos: Foi efectuada uma comparação entre os 
testes microbianos Micro-Ident® e Myperiopath® e as respectivas implicações para a implementação do plano de tratamento. Adicionalmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
na PUBMED com as palavras-chave: micro ident periodontology, incluindo-se 3 artigos associados ao tema. A pesquisa foi limitada aos últimos 10 anos e aos idiomas português, inglês 
e espanhol. Resultados: Estes testes poderão constituir uma ferramenta de auxílio para o médico dentista no plano de tratamento e no follow-up da patologia pediodontal. Conclusão: 
O conhecimento profundo da flora microbiana dos sulcos periodontais, através da execução de testes microbianos, em casos clínicos de patologia periodontal crónica poderá ser 
determinante na planificação do tratamento e sobretudo na instituição de um adequado programa de controle.

DIA 13 | HALL - 146 | CARLOS PINTADO | RICARDO FARIA ALMEIDA | MIGUEL PINTO | PURIFICAÇÃO TAVARES | PAULA VAZ | FMDUP

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Testes microbianos em periodontologia - caso clínico



96

Introdução: O conhecimento dos mecanismos biológicos envolvidos na cicatrização periodontal tem levado cada vez mais à descoberta de novos métodos na cirurgia muco gengival. 
No que diz respeito ao recobrimento radicular e aumento de gengiva queratinizada a técnica mais usada é o enxerto normalmente proveniente do palato, sendo visto como uma técnica 
muito sensível e com desconforto para o paciente. Várias técnicas têm sido desenvolvidas para que estes procedimentos sejam cada vez mais simples e eficazes. Neste contexto surge 
o Mucograft®, material alternativo de enxerto feito a partir de matriz de colagénio tipo I e tipo III de origem porcina, indicado para aumento de gengiva queratinizada e recobrimento 
radicular. A eliminação do local dador aumenta a aceitação e satisfação dos pacientes (Paecock e cols 1999), bem como diminui o tempo de cirurgia, factos que aumentam o potencial 
de utilização deste material. Objectivos: O objectivo deste trabalho é, com base na literatura actual, demonstrar a aplicação prática deste novo material bem como os seus resultados, 
através de casos clínicos. (Mucograft®, membrana de colagénio, Geistlish) - Foi efectuada pesquisa bibliográfica na base de dados MEDLINE, com o objectivo de identificar artigos 
pertinentes publicados desde 2009 até Abril 2010 com as palavras chave “mucograft”, “connective tissue graft”, “muco-gengival surgery”; - Descrição de casos clínicos realizados no 
Curso de Especialização de Periodontologia na FMDUL. Resultados e conclusão da apresentação científica: Com base no único artigo publicado, os casos realizados com Mucograft®, 
demonstraram resultados semelhantes ao enxerto de tecido conjuntivo proveniente do palato, com um pós-operatório caracterizado por menos desconforto. Os casos efectuados na 
clínica da faculdade, com follow up a 6 meses, permitem-nos concluir que a utilização de Mucograft®, levou a aumento de banda de gengiva queratinizada e recobrimento radicular, com 
ausência de desconforto por parte dos pacientes.

DIA 13 | HALL - 147 | DIANA VALENTE | HUGO GRANCHO PINTO | JOÃO BRANCO | DAVID GOMES MARTINS | HELENA REBELO | FMDUL

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Mucograft: uma alternativa em cirurgia muco-gengival

Introdução: O tabagismo é um factor de risco para a destruição periodontal que influencia a prevalência, progressão, e severidade da doença bem como a resposta ao tratamento. 
Vários estudos têm demonstrado que o tabaco reduz a eficácia do tratamento periodontal quer seja não-cirúrgico ou cirúrgico. As melhorias dos parâmetros clínicos, nomeadamente da 
profundidade de sondagem e do nível de insersão, em pacientes fumadores representam cerca de 50 a 75% das melhorias alcançadas em pacientes não fumadores (Preber e Bergstrom 
90). As técnicas cirúrgicas regeneradoras nestes pacientes são as que apresentam maior taxa de insucesso, levando-nos a questionar até que ponto os pacientes fumadores podem 
beneficiar deste tipo de abordagem terapêutica. Objectivos: Fazer uma revisão da literatura de forma a identificar os mecanismos segundo os quais o tabaco pode alterar a cicatrização. 
Materiais e métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados MEDLINE, com o objectivo de identificar artigos pertinentes publicados desde 1966 até Abril 2010 
com as palavras chave “Guided tisssue regeneration” “smoke” “Periodontal regeneration” “cigarret smoking” ”periodontal patient”. Resultados/Conclusões: Vários estudos clínicos 
demonstram que os pacientes fumadores beneficiam do tratamento periodontal cirúrgico e não cirúrgico, apesar de apresentarem uma notória diferença na cicatrização. Os resultados 
negativos são relatados por vários autores, facto que ajuda a decidir pela abordagem regeneradora ou não.  A cessação tabágica demonstra melhorias nos resultados regeneradores. Em 
conclusão, apesar das maiores taxas de insucesso do tratamento regenerador, no paciente fumador, o tabaco não representa uma contra indicação absoluta para este tipo de abordagem 
terapêutica.

DIA 13 | HALL - 148 | DIANA VALENTE | CATARINA MARTINHO | JOSÉ MARIA CARDOSO | ANA SANTOS FERRO | FRANCISCO BRANDÃO DE BRITO | FMDUL

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Tratamento periodontal regenerador em pacientes fumadores, qual o limite?

Introdução e Objectivos: As recessões gengivais estão classificadas na literatura em quatro classes, de acordo com o prognóstico de recobrimento radicular. Nas recessões gengivais 
de classe I e II pode conseguir-se recobrimento radicular completo, nas classes III um recobrimento parcial da superfície radicular enquanto nas recessões gengivais de classe IV não 
está indicado recobrimento radicular cirúrgico. No entanto, apesar da previsibilidade das técnicas cirúrgicas, há uma grande variabilidade de resultados clínicos no que respeita ao 
recobrimento radicular completo em recessões gengivais de classes I e II. Assim, pretende-se neste trabalho esclarecer, mediante uma revisão bibliográfica e apresentação de dois casos 
clínicos, o grau de previsibilidade de recobrimento radicular em recessões gengivais classe I e II. Descrição dos casos: A paciente H.B. compareceu na consulta de periodontologia onde 
lhe foi diagnosticada recessão gengival classe I ao nível do dente 31. A paciente apresentava todas as condições clínicas e anatómicas favoráveis ao recobrimento radicular completo, 
tendo sido este conseguido com a técnica cirúrgica de enxerto de tecido conjuntivo. Da mesma forma, a paciente F.P. compareceu na consulta de periodontologia sendo o seu diagnóstico 
compatível com recessão gengival de classe I ao nível do dente 41. A paciente apresentava diastema entre o 31 e o 41, com perda da altura ideal desta papila interdentária. Devido a esta 
limitação clínica era previsível apenas o recobrimento radicular parcial do dente 41, tendo sido a paciente informada de tal limitação. O tratamento cirúrgico mucogengival permaneceu, 
contudo, indicado para aumento da quantidade de gengiva aderida assim como recobrimento radicular parcial do dente 41, como previsto. Implicações clínicas: Um correcto diagnóstico 
das recessões gengivais permite a pré-determinação da linha de recobrimento radicular, o que permite ao médico dentista actuar com maior previsibilidade, oferecendo um melhor 
tratamento multidisciplinar aos seus pacientes.

DIA 13 | HALL - 149 | HÉLDER FILIPE OLIVEIRA | ALEXANDRINE CARVALHO | CARLOS FALCÃO | SANDRA GAVINHA | RICARDO FARIA ALMEIDA

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Pré-determinação do recobrimento radicular em recessões gengivais - limites 

Introdução: Uma rigorosa história médica é um componente imperativo num exame periodontal ou cirúrgico, especialmente na paciente grávida. As alterações hormonais, que ocorrem 
durante a gravidez provocam um aumento da susceptibilidade na grávida. Desta forma define-se gengivite gravídica como uma inflamação gengival iniciada por placa e exacerbada pelas 
hormonas esteróides sexuais endógenas. Alterações físicas, psicológicas e mais concretamente manifestações orais são visíveis na grávida, assim sendo, o médico dentista desempenha 
um papel fundamental, devendo dar ênfase à prevenção, tratamento e desmistificação da gengivite gravídica perante a paciente grávida. Objectivo: O presente trabalho tem como 
objectivo realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a gengivite gravídica. Métodos: A revisão bibliográfica foi feita na base de dados PubMed/Medline entre 2000-2010 com as palavras-
-chave “gingivitis”, “periodontitis”, “pregnancy gingivitis”, “pregnancy and periodontology”, “periodontal disease”. Resultados/Conclusão: As alterações hormonais vão exacerbar a 
inflamação gengival que é despoletada pela placa bacteriana e com mais relevância no segundo e terceiro trimestre de gravidez. Como resposta ao aumento dos níveis de hormonas 
de gestação verifica-se um aumento da permeabilidade vascular, diminuição da resposta imunológica e alterações no biofilme sub ou supra gengival que contribuem para a iniciação 
e progressão da gengivite gravídica. Diferenças qualitativas foram encontradas no biofilme subgengival da grávida e no estado pós-parto, no entanto não se verificaram diferenças 
quantitativas significativas, assim a piora dos parâmetros clínicos foi associada com a presença de P. gingivalis e P. intermedia, que foram positivamente correlacionadas com os níveis 
de hormonas salivares. A gengivite gravídica é caracteristicamente auto-limitada e termina pós-parto com o declínio das hormonas de gestação. Há uma relação entre a gravidez e a 
doença periodontal, devendo a grávida estar avisada da sua existência e das suas complicações. A possível reversão do estado inicial da doença gengival pode ser obtida através de uma 
detecção e intervenção precoce.

DIA 13 | HALL - 150 | HELDER RICARDO BARBOSA | DIANA SOFIA MOURA | JOÃO MIGUEL MAIA ROCHA | JOANA TRINDADE | CÁTIA REIS | ISCSN

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Gengivite gravídica - causas, prevenção e tratamento
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Introdução: As alterações morfológicas e dimensionais que ocorrem na crista alveolar após a extracção dentária estão bem documentadas na literatura (Amler e cols 1960, Cardaropoli e 
cols 2003, Schropp e cols 2003, Botticelli e cols 2004, Araujo e cols 2005, Fickl e cols 2008). Estas alterações, que ocorrem quer nos tecidos duros, quer nos tecidos moles, têm implicações 
ao nível da reabilitação com implantes (Barone et cols. 1998, Buser e cols 2004). Objectivo: Rever as várias técnicas descritas na literatura para a preservação dos alvéolos pós-
-extraccionais, com vista à colocação de implantes e apresentar uma série de casos clínicos que ilustram diferentes abordagens. Resultados: Na literatura estão descritas várias técnicas 
que visam a preservação do alvéolo pós-extraccional, como a regeneração tecidular guiada (Lekovic e cols. 1997, 1998, Iasella e cols. 2003), a utilização de enxertos com substitutos 
ósseos (Artzi & Nemcovsky 1998, Becker e cols.1998, Artzi e cols. 2000, Carmagnola e cols. 2003, Jung e cols. 2004, Nevins e cols. 2006, Fickl e cols. 2008) ou a utilização de enxertos de 
tecidos moles (Becker & Becker 1990, Jung e cols 2004). Estas técnicas visam optimizar os resultados funcionais e estéticos da reabilitação, em especial na área da implantologia. Os 
casos clínicos apresentados ilustram as várias técnicas descritas. Conclusão: As técnicas de preservação de alvéolo permitem reduzir as alterações dimensionais que se verificam ao 
nível da crista alveolar e funcionam como uma aram na preservação da crista alveolar previamente à colocação de implantes dentários.

DIA 13 | HALL - 151 | HUGO GRANCHO PINTO | ANA SANTOS FERRO | CATARINA MARTINHO | DIANA VALENTE | GIL ALCOFORADO | FMDUL

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Técnicas de preservação do alvéolo pós-extraccional - série de casos

Introdução e Objectivos: O principal objectivo da terapia periodontal é a melhoria da saúde do periodonto e consequentemente a manutenção funcional da dentição do paciente. As 
recessões gengivais constituem, por definição, a migração da gengiva marginal em direcção apical em relação à junção cemento-esmalte, expondo a superfície radicular. Diversos factores 
podem causar este desagradável e inestético efeito: trauma, falta de gengiva aderida, inflamação gengival, factores iatrogénicos locais, inserções anómalas de freios, mau posicionamento 
dentário, vestíbulo pouco profundo, tábua óssea fina, fenestrações e deiscências ósseas. As recessões gengivais são frequentemente acompanhadas de hipersensibilidade dentária, risco 
de cáries radiculares e lesões de abrasão e erosão, favorecendo a acumulação de biofilme, o desenvolvimento de inflamação gengival, dificultando a higienização e provocando um efeito 
inestético para o paciente. O objectivo deste trabalho é, a partir de um caso clínico de recessão classe II de Milller, demonstrar um plano de tratamento que procura resolver tanto o 
defeito funcional e biológico, como também, possibilitar um tratamento com resultados esteticamente aceitáveis. Descrição do Caso: Uma senhora de 44 anos compareceu na FMDUP, 
tendo como motivo “perda de gengiva nos dentes em baixo”. Após o diagnóstico cuidado foi decidido, numa primeira fase cirúrgica, o aumento da gengiva aderida, através de um enxerto 
gengival livre, de modo a aprofundar do vestíbulo, facilitando a higienização e consequente, diminuição da inflamação local; Após a cicatrização, numa segunda fase, procedeu-se com 
o recobrimento radicular propriamente dito, através do reposicionamento coronal, sendo possível trabalhar em tecidos sãos e com maior previsibilidade e conforto, devido à primeira 
intervenção. Implicações Clinicas: As recessões gengivais podem ter grandes implicações estéticas e funcionais, sendo essencial o médico dentista ter um correcto conhecimento do 
seu diagnóstico e opções de tratamento, de modo a restabelecer a funcionalidade e estética do paciente.

DIA 13 | HALL - 152 | JOANNA ANDREIA QUINTAL | JOÃO COIMBRA | RICARDO EMANUEL T. RODRIGUES | LUZIA MENDES | MIGUEL PINTO | FMDUP

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Recobrimento radicular em dois passos cirúrgicos - caso clínico

Introdução: Desde 1963 que a técnica de enxerto gengival livre epitélio-conjuntivo se tem revelado eficaz no aumento da quantidade de gengiva queratinizada, travando a progressão 
das recessões gengivais. Apesar do objectivo principal desta técnica não ser o recobrimento da raiz, tal pode acontecer através do mecanismo de creeping attachment. Este fenómeno 
consiste na migração pós-operatória da margem gengival em direcção coronal, recobrindo parte da raiz exposta anteriormente O creeping attachment tem sido observado com maior 
frequência em dentes anteriores mandibulares com recessões estreitas, e pode ser verificado até doze meses após a cirurgia com um recobrimento médio da raiz de cerca de 1 mm. 
Os principais determinantes de creeping attachment são a largura da recessão, a posição do enxerto, a existência de osso interproximal, a posição dos dentes, e a condição de saúde do 
paciente. Pretende-se com este trabalho descrever um caso clínico em que, após a realização de um enxerto gengival livre, se verificou o fenómeno de creeping attacthment durante 
o follow-up de 12 meses. Descrição do caso: A paciente, de 19 anos, compareceu na consulta de Periodontologia da FMDUP queixando-se de ter “perdido a gengiva” no dente 41, 
apresentando uma recessão Classe I de Miller. Optou-se pela cirurgia de enxerto gengival livre de modo a aumentar a profundidade do vestíbulo, facilitando a higienização, reduzindo 
a tensão do freio labial e aumentando a quantidade de gengiva queratinizada. Implicações clínicas O fenómeno de creeping attachment, sendo imprevisível, permite o revestimento 
parcial da recessão. Este efeito pode ser decisivo em alguns casos evitando uma segunda cirurgia para reposicionamento coronal de gengiva queratinizada. A identificação dos factores 
condicionantes deste fenómeno poderá fornecer uma ideia mais clara do mecanismo e torná-lo um tratamento viável e mais previsível em algumas recessões gengivais.

DIA 13 | HALL - 153 | JOÃO COIMBRA | JOANNA ANDREIA QUINTAL | RICARDO RODRIGUES | LUZIA MENDES | MIGUEL PINTO | FMDUP

PERIODONTOLOGIA | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Creeping attachment - follow-up de um ano

Introdução: Embora a forma mais frequente de periodontite seja aquela com perda lenta e gradual de inserção, estudos epidemiológicos indicam que uma pequena proporção da 
população apresenta uma evolução mais intensa (Periodontite Crónica Severa, Periodontite Agressiva WWP 1999). Como consequência da perda de inserção e da destruição óssea 
resultantes da doença ocorrem, na maioria dos casos, alterações na arquitectura óssea que pioram o prognóstico dos dentes afectados e comprometem a estética. Casos de periodontite 
avançada estão frequentemente associados a envolvimentos de furca, representando o seu tratamento um desafio para o clínico. Contudo, está demonstrada na literatura a eficácia 
do tratamento periodontal em casos avançados, lesões de furca grau II e III e em bolsas profundas. Quer uma abordagem não cirúrgica, quer o tratamento cirúrgico ressectivo, quer o 
tratamento cirúrgico regenerador têm-se mostrado eficazes no tratamento destes casos. O tratamento de casos de periodontite avançada e a sua manutenção, a longo prazo, com um 
controlo da perda adicional de inserção, requer uma avaliação pré-tratamento rigorosa e o estabelecimento claro dos objectivos do tratamento. Objectivos da apresentação: O objectivo 
desta apresentação é evidenciar através da literatura existente que o tratamento de casos de periodontite crónica avançada e agressiva é efectivo e permite a preservação da dentição em 
condições de saúde, conforto e função. Esta investigação bibliográfica será ilustrada através de casos clínicos. Materiais e métodos: Foi realizada uma pesquisa na Medline/Pubmed que 
inclui artigos publicados em inglês entre 1966 e 2010. Palavras chave: “advanced periodontitis”, “periodontally compromised teeth”, “chronic periodontitis”, “aggressive periodontitis”, 
“periodontal disease/ therapy”, “furcation involved teeth”. Conclusões: Existe evidência científica suficiente para continuarmos sempre que possível a preservar dentes afectados por 
doença periodontal avançada, desde que adequadamente tratados, e não cairmos na tentação de abusar da extracção e consequente substituição por qualquer uma das soluções 
protéticas ao nosso dispor actualmente.

DIA 13 | HALL - 154 | JOSÉ MARIA CARDOSO | ANA SANTOS FERRO | CATARINA MARTINHO | DAVID GOMES MARTINS | HELENA REBELO | FMDUL

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Tratamento de casos de periodontite avançada
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Introdução e objectivos: A etiologia da periodontite agressiva (PAg) varia entre predisposição genética, presença de grupos específicos de bactérias ou associação entre ambos. 
Pretende-se descrever o tratamento efectuado num paciente com PAg e o espectro microbiológico. Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, caucasiana, 32 anos, não fumadora. 
Referia sintomatologia resultante de abcesso periodontal nos dentes 34-35, halitose e hemorragia gengival frequente. Analisando o periodontograma verifica-se: IPH (índice percentual 
de hemorragia)=69%; IPPB (índice percentual de placa)=60%, PD(profundidade de sondagem)≥4 em 32,2% das faces dentárias; CAL(nível clínico de inserção, 1-2)=31%, CAL(3-4)=36,6% 
e CAL(≥5)=32%; perda de inserção superior a 4mm em 10 dentes que não molares e incisivos. Pelo exposto, inferimos ser periodontite agressiva generalizada moderada. Antes de iniciar 
qualquer tratamento efectuou-se colheita microbiológica. A análise quantitativa revelou resultados nulos para Actinobacillus actinomycetemcomitans (AA) e elevados índices bacterianos 
nas restantes estirpes analisadas: Tannerella forsythensis (5,23x107); Porphyromonnas gingivalis (6,45x106); Prevotella intermedia (1,75x106); Treponema denticola (1,64x105). Foi 
prescrito Metronidazol 500mg. Foi efectuada destartarizaçao e raspagem e alisamento radicular bimaxilar em 2 sessões. Os dentes 34 e 35 foram submetidos a cirurgia regenerativa 
com xeno-enxerto. O quadro clínico da paciente evoluiu para melhoria dos sintomas significativa. Por outro lado, a análise da história clínica periodontal de revisão, 6 meses após o 
início do tratamento e 3 meses pós-operatório, mostra melhoria no nível clínico da inserção na zona cirúrgica e diminuição ou manutenção das profundidades de sondagem: IPH=26,6%; 
IPPB=59%; PD≥4 em 15,5% das faces dentárias; CAL(1-2)=45%; CAL(3-4)=46,7% e CAL(≥5)=8,3%. Uma análise microbiológica cinco meses após a primeira confirma resultados nulos para 
AA e diminuição nas restantes espécies bacterianas: Tannerella forsythensis (9,30x105); Porphyromonnas gingivalis (1,12x103); Prevotella intermedia (6,88x104); Treponema denticola 
(1,22x105). Implicações clínicas: A presença de AA não é prevalente na Pag generalizada moderada. O controlo constante nestes pacientes é um marco no tratamento desta patologia.

DIA 13 | HALL - 155 | KATERIN LILIEVA NETO DA COSTA | MARILINE BRAGA GOMES | ORLANDO MARTINS | FMUC

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Periodontite agressiva - a propósito de um caso clínico

Introdução: A presença de gengiva queratinizada em redor de um implante é ainda mais importante do que em redor de um dente natural podendo a sua ausência ditar um insucesso 
implantar. Segundo Kirsch e Ackermann, o critério mais importante para a prevenção de peri-implantites na região posterior da mandíbula é a presença, ou não, de gengiva queratinizada, 
sendo mais importante que o índice de placa bacteriana. Por outro lado, se não houver gengiva queratinizada suficiente em redor do implante, o movimento dos lábios e da língua irão 
promover tensões no tecido peri-implantar com consequente deslocação da margem gengival e provável invasão bacteriana. As fibras de tecido conjuntivo que rodeiam o implante são 
paralelas à superfície do mesmo, o que fragiliza a adaptação da gengiva circundante e impede a formação de uma barreira eficaz contra a acumulação de placa, como acontece com o 
ligamento periodontal de um dente natural. Descrição do caso: Paciente do sexo feminino com 32 anos, apreensiva em relação à aparência da gengiva em torno do implante colocado no 
local do 22 há 15 anos Após análise do caso verificou-se que a quantidade de gengiva queratinizada em torno do implante era insuficiente o que poderia ter promovido a reabsorção de 
parte da tábua vestibular o que em conjunto com a espessura insuficiente da gengiva conferia um aspecto pouco estético devido ao escurecimento da área. Implicações clínicas: Portanto, 
se não existe gengiva queratinizada suficiente na zona receptora de implantes, é aconselhável proceder a protocolos nesse sentido como o são: enxerto de gengiva livre e enxerto de 
tecido conjuntivo antes da colocação dos implantes. Numa situação pós cirúrgica de implantes pode-se proceder da mesma forma utilizando os métodos enunciados. É de realçar no 
entanto a preocupação em manter intocada a área entre pilar do implante e a mucosa adjacente.

DIA 13 | HALL - 156 | RICARDO EMANUEL T. RODRIGUES | RICARDO PANELAS MOUTINHO | JOANNA QUINTAL | JOÃO COIMBRA | MIGUEL PINTO | FMDUP

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Aumento de gengiva queratinizada em torno de implantes - caso clínico

Introdução e Objectivos: Alguns estudos mostram que existe uma significativa associação entre o ângulo do defeito infra-ósseo, radiograficamente expresso, e o sucesso do seu 
tratamento. Cortellini & Tonetti (1999) encontraram uma diferença significativa nos resultados do nível de inserção clínica (CAL) quando comparados defeitos estreitos (37) tratados com 
GTR. Concluíram que o ângulo do defeito radiográfico pode representar um parâmetro pré-cirúrgico útil para determinar o potencial ganho de nível de inserção em defeitos infra-ósseos 
a serem tratados com GTR. Descrição do caso: Neste trabalho apresentamos a técnica de medição do ângulo radiográfico do defeito infra-ósseo, que consiste na marcação de três pontos 
de referência - a junção amelo-cementária (JAC) do dente envolvido; a posição mais coronal da crista óssea alveolar do defeito ósseo quando toca a superfície da raiz do dente adjacente; 
a extensão mais apical do defeito, onde o espaço do ligamento periodontal ainda manteve a sua largura normal. O ângulo é então definido pelas duas linhas que representam a superfície 
da raiz do dente envolvido e da superfície do defeito ósseo. Na apresentação evidenciamos alguns casos clínicos em que efectuámos a técnica de GTR para tratamento de lesões ósseas 
verticais, recorrendo a radiografias apicais prévias à intervenção para fazermos um prognóstico do tratamento. Implicações clínicas: A medição do ângulo do defeito ósseo periodontal 
pode representar um parâmetro pré-cirúrgico muito útil para determinar o potencial ganho do nível de inserção clínica em defeitos infra-ósseos a serem tratados por GTR.

DIA 13 | HALL - 157 | RICARDO PANELAS MOUTINHO | RICARDO EMANUEL T. RODRIGUES | LUZIA MENDES | MIGUEL PINTO | FMDUP

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Ângulo radiográfico do defeito ósseo: indicador de prognóstico na cirurgia 

Introdução: A anquiloglossia é uma anomalia congénita oral, causada pela presença do freio lingual curto. Na ausência de diagnóstico precoce podem desenvolver-se problemas na 
deglutição, fonética e alimentação. Os sinais comuns são: freio lingual curto e grosso. Em protrusão a língua adquire a forma de coração com comprometimento funcional e mobilidade 
diminuída.As principais consequências da inserção curta do freio lingual na idade adulta são: diastema inter-incisivo, recessão gengival, limitação dos movimentos linguais e má-
oclusão.O método cirúrgico indicado para o tratamento da anquiloglossia é a frenectomia. Objectivo: O objectivo deste trabalho é abordar o diagnóstico, tratamento e prognóstico de um 
caso clínico de anquiloglossia parcial em que se realizou frenectomia lingual e labial inferior, num paciente adulto atendido na Clínica Universitária da Universidade Católica Portuguesa. 
Material e Métodos: Paciente do sexo masculino, 46 anos de idade, recorreu à Clínica Universitária da Universidade Católica Portuguesa. Após completa anamnese e exame clínico 
intra-oral verificou-se anquiloglossia parcial devia a inserção curta dos freios lingual e labial inferior. Foi indicada frenectomia de forma a melhorar o prognóstico da doença periodontal 
e mobilidade da língua. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros da especialidade e na Medline (últimos 5 anos) com as palavras-chave: ankyloglossia, frenotomy, tongue-tie. 
Conclusão: O prognóstico da frenectomia é tanto melhor quanto mais precoce for o diagnóstico e a intervenção. No entanto, o importante é que seja efectuado, tratado e explicado ao 
paciente as vantagens do tratamento cirúrgico.

DIA 13 | HALL - 158 | ROSANA DANIELA CUNHA MENDES | JULIANA FERNANDES FIDALGO MELO | UCP

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Frenectomia lingual: a propósito de um caso clínico
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Introdução: Com o desenvolvimento de diferentes técnicas tem-se vindo a observar que a microcirurgia apresenta vantagens em comparação com a cirurgia convencional, uma vez que, ao 
utilizar magnificação e instrumental microcirurgico, permite melhorar a visibilidade, minimizar o trauma tecidular e obter melhores resultados cirúrgicos. Objectivo: Comparar técnicas 
de cirurgia convencional com técnicas de microcirurgia periodontal no tratamento da recessão gengival. Materiais e Métodos: Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica na Pubmed, 
de artigos publicados entre os anos de 2002 e 2010, usando como palavras de pesquisa: “Periodontal microsurgery AND gingival recession; Periodontal Microsurgery”. Resultados: 
A pesquisa resultou num conjunto de 17 artigos. Destes, depois de lidos os abstract foram seleccionados 7 artigos por cumprirem com os critérios de inclusão estipulados. Conclusão: 
A microcirurgia periodontal parece conseguir resultados mais estéticos, com menor trauma, e com melhor pós-operatório. A utilização da microcirurgia periodontal recorrendo a 
técnicas de envelope e a técnicas em túnel apresentam resultados mais satisfatórios não só em relação à cirurgia convencional mas também em relação às restantes técnicas.

DIA 13 | HALL - 159 | SUSANA FILIPA ALMEIDA FERREIRA | SARA ISABEL VIEIRA | DIANA TORRES | MELISSA FERNANDES | JOÃO AZEVEDO | UFP - FCS

PERIODONTOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Microcirurgia periodontal no tratamento da recessão gengival

Introdução: define-se como emergência médica uma manifestação aguda de uma patologia que representa um risco imediato para a vida ou para a saúde a longo prazo.    As emergências 
médicas em clínicas dentárias são raras, sendo as mais comuns além da lipotímia, a convulsão no doente epilético, angina de peito, hipoglicémia no doente diabético e a hemorragia, 
enfarte agudo do miocárdio e a paragem cardio-pulmonar, sendo as últimas as emergências mais graves, mas também as menos comuns. A emergência médica em clínicas dentárias 
é normalmente o resultado do agravamento de uma patologia de base conhecida. Essa emergência pode pôr em risco a vida do indivíduo e carece de rápida intervenção. Objectivo: o 
objectivo deste poster, consiste na revisão da literatura pertinente no que concerne ao contéudo do kit de emergência, assim como algumas orientações práticas no uso dos diferentes 
fármacos e recomendações sobre a organização destes. Métodos: Foi efectuada uma revisão bibliográfica do tipo estudo qualitativo sobre o tema, usando o motor de busca Pubmed; com 
as palavras-chave Emergência, Kit, Clinica Dentária; e tendo sido apenas considerado os artigos de revisão. Resultados: de toda a bibliografia consultada, pode-se concluir que para 
solucionar ou estabilizar a maior parte das emergências que surjam, deverão estar sempre disponíveis equipamentos para oxigenação (ambu e garrafa de oxigénio) e desempedimento 
das vias respiratórias (Guedel), um conjunto básico de fármacos de emergência (incluindo adrenalina, aspirina, nitroglicerina e um aerosol broncodilatador). Como equipamento opcional: 
esfignomanometro e desfibrilhador automático. Conclusão e Implicações Clinicas: um kit de emergência com o equipamento acima descrito permite que a clinica dentária seja um local 
seguro para todos os pacientes e com uma resposta rápida e eficaz na maior parte das emergências médicas que possam ocorrer. É imprecindível a presença deste, devendo ser revisto 
periodicamente.

DIA 13 | HALL - 160 | JOSÉ MORENO | CÁTIA SIMÕES | BRUNO BARROSO | RICARDO ALMEIDA | PAULO CARDOSO MONTEIRO | ISCSEM

TERAPÊUTICA/FARMACOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Equipamento de emergência na clinica dentária - indicações e uso

Introdução: A trombose e possíveis embolias estão entre as causas de maior mortalidade em países desenvolvidos. É frequente no consultório surgirem pacientes sob efeito de medicação 
anti-trombótica, sendo fulcral saber quais as abordagens disponíveis para melhor cuidar dos interesses do paciente. Objectivo: Obter conhecimento fazendo uma revisão bibliográfica 
sobre abordagens em pacientes sob efeito de medicação anti-trombótica: Método: Consiste na revisão de artigos de uma base científica (Pubmed/Sciencedirect) dos últimos 10 anos com 
as palavras-chave: “antithrombotic”, “anticoagulant”, “antiplatelet”, “Dental Managment” e/ou “surgical” Discussão: São diversas as medicações anti-trombóticas administradas aos 
pacientes. Estes podem ser anticoagulantes, anti-plaquetários e fibrinolíticos, sendo possível uma conjugação destes. Os medicamentos anticoagulantes são frequentes e deve ser tido 
em atenção o INR do paciente, medido preferencialmente 24h antes da realização da cirurgia. Na medicação anti-plaquetária o INR parece ser dispensável sendo essencial a contagem 
plaquetária do paciente. É então que se impõe a questão, Continuar, Interromper e quais as medidas a tomar para evitar o sangramento excessivo a que estes indivíduos estão sujeitos, 
após procedimento operatório? Conclusão: De uma forma geral a medida a optar no pré operatório é a manutenção da terapêutica anti-trombótica uma vez que os riscos de morbilidade 
se sobrepõem aos riscos hemorrágicos. Os riscos hemorrágicos são na sua maioria controláveis através de técnicas cirúrgicas realizadas o mais atraumaticamente possível, bem como 
pela implementação de hemostáticos locais.

DIA 13 | HALL - 161 | PAULO RIBEIRO PINHEIRO | CÁTIA MADEIRA | HÉLDER BARBOSA | RAQUEL CORREIA FERREIRA | ANTÓNIO AMARAL | ISSN

TERAPÊUTICA/FARMACOLOGIA
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
Abordagem em pacientes sob efeito de medicação anti-trombótica em Medicina 

Introdução: As grandes catástrofes constituem palco prático de aplicação das técnicas de identificação médico-legal. A identificação através dos dentes apresenta-se de grande utilidade, 
principalmente quando se trata de corpos carbonizados, ou em decomposição. Confirma-se assim, a necessidade da existência de uma ficha dentária anterior - dados ante-mortem 
(AM) fornecida pelo médico dentista. E esse registo é peça basilar para a identificação humana, pois através da comparação dos dados AM com os dados post-mortem (PM) podendo 
proporcionar sinais de individualização e de exclusão. Objectivo: Pretende-se conceber e discutir uma ficha dentária com interesse para a identificação humana. Metodologia: Revisão 
bibliográfica nos motores de busca B-on, Pubmed. Foram seleccionados artigos escritos em inglês e português no período compreendido entre 2000-2010 recorrendo-se às palavras- 
-chave: “dental records”, “ficha dentária”, “human identification”. Resultados: As características intra e extra-orais devem ser registadas de forma detalhada na ficha dentária, pois todas 
as características individuais registadas pelo médico dentista, poderão ser uma mais-valia para a identificação médico-legal. A “International Criminal Police Organization” (INTERPOL) 
reconheçe o sistema binumérico, como sistema de classificação dentário. Este foi universalmente aceite em 1971, no congresso da Federação Dentária Internacional (FDI) em Budapeste 
pela American Dental Association (ADA) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Conclusão: A medicina dentária forense constitui um método relevante para a identificação de 
humana. O potencial identificativo da técnica odontológica tem sido amplamente demonstrado ao longo da história da Humanidade. Não obstante, a falta de regulamentação no que 
diz respeito à informação que se deve obter e conservar nos consultórios médicos, fazem com que em determinadas ocasiões, as informações dentárias obtidas PM não possam ser 
comparadas com os dados AM, por falta de registos, por cada um utilizar a sua própria nomenclatura, a não actualização dos dados e o não registo de sinais particulares de cada paciente.

DIA 13 | HALL - 162 | MARIA INÊS GUIMARÃES | AURORA VALENZUELA GARACH | MARIA COSTA | AMÉRICO AFONSO | FCS-UFP - UG - INML - ICBAS - FMDUP

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE
PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A importância dos registos dentários para a identificação humana
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Introdução: Desde há muito tempo que as peças dentárias e as suas características são consideradas como uma mais-valia para a identificação humana. Em 1907, Dr. Óscar Amoedo 
considerado o pai da medicina dentária forense, interveio com êxito na identificação mediante o estudo das arcadas dentárias em trinta cadáveres, que não puderem ser identificadas 
pelos métodos convencionas, vítimas de um incêndio ocorrido no Bazar da Caridade de Paris. Objectivo: Estudar como o esmalte e a dentina reagem às variações de temperaturas, 
atitude dos diferentes materiais restauradores, assim como dos elementos protéticos. Metodologia: Revisão bibliográfica B-on, Pubmed no período compreendido entre 2006 e 2010. 
Foram seleccionados artigos em língua inglesa, com palavras-chave “carbonized teeth”, “charred bodies”. Discussão: A destruição no esmalte, pode variar de um ligeira desidratação, 
à completa carbonização ou destruição. Os materiais que se utilizam na confecção de restaurações e elementos protéticos têm distintos pontos de fusão. Conclusão: As características 
físico-químicas dos dentes fazem com que estes resistam a temperaturas muito elevadas, antes da sua destruição. Os dentes sofrem variações pelo calor em função da temperatura e 
do tempo de exposição. Estes apresentam alterações estruturais, assim como calorimétricas, dependendo da temperatura atingida.

DIA 13 | HALL - 163 | MARIA INÊS GUIMARÃES | AUGUSTA SILVEIRA | AMÉRICO AFONSO | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA  COSTA | FCS-UFP - FMDUP - ICBAS

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE | PÓSTERES CLÍNICOS / REVISÃO
A identificação de carbonizados através das peças dentárias


