


Universidade Federal de Goiás

Reitor 
Edward Madureira Brasil
Vice-Reitora 
Sandramara Matias Chaves

Diretora do Cegraf UFG
Maria Lucia Kons

Realização

Apoio



Anais da 1ª Jornada 
Interligas da FO-UFG

Érica Miranda de Torres
 Terezinha de Jesus Esteves Barata

Paulo Ricardo de Sousa Pereira
Thalita Fernandes Fleury Curado

(organizadores)

Goiânia, 2021
1ª edição

Cegraf UFG



© Cegraf UFG, 2021

© Érica Miranda de Torres; Terezinha de Jesus Esteves Barata; Paulo Ricardo de 
Sousa Pereira; Thalita Fernandes Fleury Curado, 2021

Projeto gráfico e editoração eletrônica
Géssica Marques de Paulo

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
GPT/BC/UFG

J82      Jornada Interligas da FO-UFG (1. : 2021 : Goiânia).
 Anais da I Jornada Interligas da FO-UFG [E-book] / organizadores, 

Érica Miranda de Torres ... [et. al.]. – Goiânia : Cegraf UFG, 2021.
 65 p.

ISBN (E-book): 978-65-89504-88-7

1. Odontologia - Congressos. 2. Tratamento odontológico. 3. Educação 
– Estudo e ensino. 4. Fórum (debates) - Resumos. I. Torres, Érica Mi-
randa de. II. Faculdade de Odontologia – FO. III. Universidade Federal 
de Goiás - UFG.

CDU:616.31:37

Bibliotecária responsável: Adriana Pereira de Aguiar / CRB1: 3172



Anais da 1ª Jornada 
Interligas da FO-UFG



EDITORIA DOS ANAIS
Profa. Dra. Érica Miranda de Torres – Coordenadora Docente da 1ª JIL
Profa. Dra. Terezinha de Jesus Esteves Barata – Coordenadora 
Científica da 1ª JIL
Paulo Ricardo de Sousa Pereira
Thalita Fernandes Fleury Curado

PRÉ-AVALIADORES
Profa. Dra. Ana Helena Gonçalves de Alencar
Prof. Dr. Helder Fernandes de Oliveira
Prof. Dr. Lawrence Gonzaga Lopes
Profa. Dra. Letícia Nunes de Almeida
Profa. Dra. Lívia Graziele Rodrigues
Prof. Dr. Robson Rodrigues Garcia
Prof. Dr. Rogério Vieira Reges

BANCA EXAMINADORA
Profa. Dra. Ana Helena Gonçalves de Alencar
Profa. Dra. Fabiane Maria Ferreira
Prof. Dr. Helder Fernandes de Oliveira
Prof. Dr. Iury Oliveira Castro
Prof. Dr. João Batista de Souza
Prof. Dr. Lawrence Gonzaga Lopes
Profa. Dra. Letícia Nunes de Almeida
Profa. Dra. Lívia Graziele Rodrigues
Profa. Dra. Priscilla Cardoso Lazari
Prof. Dr. Robson Rodrigues Garcia
Prof. Dr. Rogério Vieira Reges
Profa. Dra. Tessa de Lucena Botelho



COMISSÃO ORGANIZADORA
Profa. Dra. Érica Miranda de Torres; Coordenadora Docente da 
1ª JIL
Profa. Dra. Terezinha de Jesus Esteves Barata; Coordenadora 
Científica da 1ª JIL
Amanda Ximenes Marques; Representante Discente da Liga Acadê-
mica de Odontologia Hospitalar e para Pacientes com Necessidades 
Especiais - LAOHPE
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MITOS E VERDADES SOBRE TRATAMENTO 
ODONTOLÓGICO NA GESTAÇÃO
Carvalho IHCM*, Oliveira CMG
E-mail: iza_babi@hotmail.com

OBJETIVO: As gestantes precisam de assistência odontológica durante 
a gravidez, uma vez que nesse período acontecem várias alterações 
de acometimento bucal. No entanto, muitas delas negligenciam a 
procura pelo atendimento odontológico, guiadas por mitos de que o 
tratamento nesse período pode causar prejuízo ao feto. Este trabalho 
teve por objetivo conhecer os mitos que afligem as gestantes em 
relação ao tratamento odontológico, e prestar esclarecimentos às 
mesmas. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa quantitativa, 
de natureza aplicada, com objetivo descritivo e com levantamento de 
dados através da aplicação de um questionário com sete perguntas 
em 30 gestantes atendidas nas Estratégias de Saúde da Família em 
Três Corações, contemplando as maiores dúvidas que normalmente 
afligem essas pacientes. RESULTADOS: Como resultado, 83% das 
participantes afirmaram que pode ser feito tratamento odontológico 
na gestação. Contudo, quando questionadas sobre outros assuntos 
mais específicos, como radiografias com fins odontológicos, por 
exemplo, os resultados obtidos não foram satisfatórios, eviden-
ciando que a maioria delas ou acreditam em mitos, ou não possuem 
informação suficiente sobre o assunto. CONCLUSÃO: Desse modo, 
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observou-se que as gestantes possuem algum esclarecimento, mas 
ainda, há muita controvérsia em relação às questões abordadas. 
Logo, comprova-se que os mitos existentes ainda persistem, e é a 
principal causa da marginalização das gestantes quanto à assistência 
odontológica. Assim, esse fato sugere a implantação de políticas de 
esclarecimento mais efetivas e abrangentes às gestantes.



Fórum Científico 
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INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO VOXEL 
NO DIAGNÓSTICO DE PERFURAÇÃO 
RADICULAR - ESTUDO IN VITRO
Anjos ABT*, Melo HCPG, Sousa TO, Alencar AHG, Estrela C, Silva MAG. 
E-mail: ana_beatriz_teodoro@hotmail.com 

OBJETIVO: Avaliar a influência do tamanho do voxel na detecção 
de perfurações radiculares em tomografia computadorizada de 
feixe cônico (TCFC) e comparar com a radiografia periapical (RP). 
Metodologia: Simulou-se perfurações no assoalho pulpar com diâ-
metros de 0,7mm, 0,9mm e 1,1mm em 30 terceiros molares extraídos. 
Após cada perfuração, os dentes eram submetidos ao processo de 
aquisição de imagens. As radiografias periapicais foram obtidas 
utilizando o aparelho Spectro 70X, enquanto as tomografias em 
quatro tomógrafos e com dois tamanhos de voxel: i-Cat 3D Imaging 
System (0,2mm e 0,4mm), Newton 3G (0,2mm e 0,4mm), Kodak 9000 
(0,076mm e 0,4mm) e Gendex GX CB 500 (0,2mm e 0,4mm). Seis 
examinadores (três radiologistas e três endodontistas) avaliaram 
as imagens independentemente, utilizando um sistema de escore: 
1- alteração definitivamente não identificada; 2- alteração provavel-
mente não identificada; 3- incerteza se a alteração foi identificada 
ou não; 4-alteração definitivamente encontrada e 5-alteração pro-
vavelmente encontrada. Resultados: Nos aparelhos Gendex, i-CAT 
e Kodak 9000, a diferença estatística foi encontrada durante a 
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análise das perfurações de 0,7mm e 0,9mm. Notou-se p<0,05 em 
todos os aparelhos quando a perfuração foi de 1,1mm. Conclusão: 
a TCFC mostrou melhor desempenho que a RP na detecção de per-
furações radiculares simuladas. Os aparelhos Kodak 9000, Gendex 
e i-Cat mostraram melhores resultados apenas com menor voxel. O 
aparelho Newton 3G teve bom desempenho tanto com o voxel de 
0,2mm, quanto com voxel de 0,4mm, sendo recomendado, neste 
tomógrafo, um protocolo com resolução de voxel de 0,4mm, aliando 
qualidade de imagem com menor exposição do paciente aos raios X.
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ALONGAMENTO E CALCIFICAÇÃO DO 
PROCESSO ESTILOIDE EM PACIENTES 
COM DTM, ASSOCIADO À SÍNDROME DE 
EAGLE
Aguiar CS*, Lima LMAC, Souza JLP, Seixas ZA, Marques KMG, Pinheiro MM-
VAM, Melo VLMVA, Melo REVA
E-mail: camilla.aguiar@outlook.com.br

OBJETIVO: Investigar a relação entre a presença da síndrome de 
Eagle em pacientes com distúrbios temporomandibulares, através 
do auxílio da radiografia panorâmica. Metodologia: Trata-se de 
um estudo transversal de base populacional com amostra de 1300 
pacientes atendidos no Ambulatório de CTBMF da UFPE até o ano 
de 2015. Todos os participantes elegíveis e que concordaram em 
participar do estudo, aprovado pelo comitê de ética local com nú-
mero do parecer 1.460.734, foram entrevistados e os dados foram 
coletados através da análise de suas radiografias panorâmicas e 
prontuários. Resultados: correlacionaram-se significativa relação 
da presença da síndrome de Eagle e as DTMS, contribuindo com o 
correto diagnóstico e posterior tratamento de ambas as condições. 
Em sua maioria eram mulheres com 44 anos e o tipo de calcificação 
mais presente foi a forma completa em ambos os sexos, seguido 
da forma parcial, de contorno e nodular. Conclusão: A partir desse 
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estudo pode-se correlacionar que pacientes diagnosticados com 
DTM, são suspeitos em potencial para desenvolver a Síndrome de 
Eagle, visto que a calcificação e alongamento fazem-se presente 
com maiores porcentagens que em pessoas sem DTM.
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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 
E DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO PRESTADO POR 
ESTUDANTES
Costa CM*, Mattos GML, Serra LLL
E-mail: cayara_mattos@hotmail.com

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do 
atendimento prestado nas clínicas de periodontia e a satisfação do 
usuário. Metodologia: o estudo somente teve início após aprovação 
do Comitê de Ética da Universidade (parecer 68078817.3.0000.5087). 
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário constituído de 
dezoito questões fechadas, em que constaram perguntas relacionadas 
a aspectos pertinentes ao tratamento e satisfação. Os resultados 
foram armazenados no Excel e analisados pelo EpiInfo. Resultados: 
os resultados mostraram que a maioria dos usuários já realizou 
tratamento odontológico prévio (52.1%), foram à universidade bus-
cando continuar o tratamento (43.8%), sentiram-se seguros no 
atendimento (86.3%) e relataram ansiedade (71.2%). Em relação à 
satisfação, todos os usuários relataram estarem satisfeitos ou muito 
satisfeitos e consideram o atendimento excelente (50.7%), muito 
bom (24.6%), bom (23.3%) e pouco demorado (68.5%), relatando 
passarem entre uma e duas horas em atendimento (53.4%). Todos 
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os usuários receberam algum tipo de informação de saúde pelos 
alunos e informaram que retornariam à universidade caso precisas-
sem de novo tratamento. Conclusão: percebe-se que o atendimento 
prestado pelos alunos de Odontologia das clínicas analisadas foi 
satisfatório na visão dos usuários.
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EFEITO DO ESTÁGIO DE RIZOGÊNESE 
DO INCISIVO CENTRAL PERMANENTE 
NA CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES: UM 
ESTUDO POR ELEMENTO FINITO
Dezzen-Gomide AC*, Carvalho MA, Lazari-Carvalho PC, Silva FPY, Cury AAB, 
Estrela C, Silva BSF
E-mail: anadezzen@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito do estágio de rizogênese do incisivo central 
superior permanente na concentração de tensões em consequência 
do trauma dental. Metodologia: A partir de exames de Tomografia 
Computadorizada de Feixe Cônico, foram construídos 3 modelos 
tridimensionais de um incisivo central permanente em três diferentes 
estágios de rizogênese: completa-RC, incompleta no terço apical-RIA 
e incompleta no terço médio-RIM. Esses 3 modelos foram submetidos 
a 2 tipos de impacto (frontal-F; ou incisal-I), totalizando 6 modelos: 
RC-I, RC-F, RIA-I, RIA-F, RIM-I, RIM-F. Todas as estruturas foram con-
sideradas perfeitamente unidas. Uma força de 300N foi simulada com 
um bloco de asfalto na incisal ou vestibular do dente. As tensões de 
tração e compressão foram calculadas para coroa, raiz, papila apical e 
tecido ósseo. As variáveis respostas foram tensão máxima de tração e 
cisalhamento e deslocamento máximo para osso (cortical e medular) 
periodonto (ligamento periodontal e papila apical) e dente (dentina 
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e esmalte). Resultados: Observou-se um aumento no deslocamento 
máximo na papila apical tanto para impacto incisal (72%) quanto 
frontal (209%) quanto comparados RIA com RIM. Houve uma dimi-
nuição do cisalhamento na dentina tanto para impacto incisal (-6%) 
quanto frontal (-16%), quando comparados RIA com RIM. Conclusão: 
Observou-se que o estágio de rizogênese influencia absorção de im-
pacto durante o trauma dental, e quanto mais adiantado a rizogênese 
maior as tensões na papila apical.
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COMPORTAMENTO BIOMECÂNICO 
DE RAIZ COM REABSORÇÃO APICAL 
E A MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA: 
ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS
Tavares ARF*, Lazzari-Carvalho PC, Carvalho MA, Dezzen-Gomide AC, Cury 
AAB, Santos BSF, Silva FPY, Estrela CRA
E-mail: alessaftavares@gmail.com

OBJETIVO: A movimentação dentária se baseia no princípio da 
reabsorção e formação óssea coordenada. A reabsorção radicular 
apical externa, é um efeito indesejado no tratamento ortodôntico. 
Pacientes que apresentam algum comprometimento radicular e 
que necessitem de movimentação ortodôntica devem ser avaliados 
criteriosamente. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da 
reabsorção apical e de diferentes tipos de forças ortodônticas nas 
tensões e deformações no dente e periodonto, através do método 
de análise por elementos finitos. Modelos de incisivo central íntegro 
e com reabsorção apical classe III de Levander foram construídos 
em software CAD. Os modelos foram importados para o software 
de análise de elementos finitos e 4 tipos de força ortodôntica (0,6 
N) foram simuladas: intrusão, extrusão, inclinação e translação, 
culminando em 8 variações (2×4). Todas as estruturas foram consi-
deradas perfeitamente unidas, isotrópicas e linearmente elásticas. 
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As variáveis respostas foram as tensões de tração e cisalhamento 
assim como deslocamento máximo para osso (cortical e medular) 
e periodonto e dente (esmalte e dentina). Na raiz com reabsorção, 
observou -se um aumento da tração no osso (cortical e medular) 
durante a intrusão (25% e 11% respectivamente) e uma diminuição na 
raiz durante a extrusão (31%) e inclinação (40%). Houve aumento da 
tração da raiz reabsorvida para todos os movimentos simulados (de 3 
A 16%). A condição de reabsorção não influenciou significativamente 
o deslocamento das estruturas analisadas. Conclui-se que apesar 
da movimentação não ser comprometida, raízes com reabsorção 
apical tendem a concentrar mais tensão no ligamento periodontal.



Fórum Clínico 
Graduação
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TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM 
PACIENTE COM EPIDERMÓLISE BOLHOSA: 
RELATO DE CASO CLÍNICO
Evangelista BC*, Marques MP, Delmônico BF, Galletti JSM, Campos CC, Viana 
KA
E-mail: beatrizcastro@discente.ufg.br

OBJETIVO: O trabalho teve como objetivo relatar um caso de Epi-
dermólise Bolhosa (EB), destacando suas manifestações clínicas e 
o tratamento odontológico ao paciente. Relato de Caso: Paciente 
de 11 anos de idade com histórico médico de Epidermólise Bolhosa 
e Anemia Falciforme, procurou atendimento queixando de dor es-
pontânea e difusa. Esse apresentava lesões em face e no corpo, e 
deformidade nos pés e mãos. Em virtude da limitação da abertura 
bucal, foi solicitada radiografia panorâmica. Após exames clínicos e 
radiográfico, foi feito o diagnóstico de cárie dentária, gengivite gene-
ralizada, manchas dentárias extrínsecas, mordida cruzada anterior e 
apinhamento generalizado. O tratamento foi executado em ambiente 
ambulatorial e envolveu orientação de higiene oral e dieta, profilaxia, 
aplicação tópica de flúor, raspagem supra gengival, exodontias de 
raízes residuais e extração de dentes com comprometimento pulpar 
devido à dificuldade de isolamento e abertura bucal. A correção do 
apinhamento e mordida cruzada não foi indicado devido possíveis 
manifestações bolhosas. O paciente retornou após 6 meses do 

mailto:beatrizcastro@discente.ufg.br


Anais da 1ª Jornada Interligas da FO-UFG

28

tratamento com acúmulo de placa generalizada, e sintomatologia 
dolorosa durante a escovação, sendo realizada nova raspagem. 
Considerações finais: O paciente com EB necessita de atenções 
especiais em relação a medidas educativas e preventivas de saúde 
bucal. É importante iniciar precocemente a promoção de saúde e as 
prevenções das doenças bucais. O cirurgião-dentista deve conhecer 
e saber reconhecer as principais lesões orais desta doença. 
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OS DESAFIOS DA RECONSTRUÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE MANDÍBULA ATRÓFICA 
COM ENXERTO AUTÓGENO DE CALOTA 
CRANIANA: RELATO DE CASO
Uji AI*, Santiago LR, Rodrigues CMC, Sol I, Silva CJ, Rocha FS, Batista JD.
E-mail: alineuji@gmail.com

OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo relatar e analisar os desa-
fios para a reabilitação dos processos alveolares por meio do enxerto 
ósseo autógeno em uma maxila atrófica para fins de reabilitação 
protética. Paciente feminino, 52 anos, compareceu ao ambulatório de 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial da Universidade Federal de 
Uberlândia, com queixa estético-funcional. Ao exame clínico, observou-
-se edentulismo superior e inferior associado à atrofia maxilar severa. 
Os exames radiográficos e tomográficos revelaram grave reabsorção 
do rebordo maxilar. O tratamento escolhido foi a reconstrução com 
enxerto de calota craniana sob anestesia geral para restaurar o volume 
da crista superior, levantamento bilateral do seio maxilar e posterior 
restauração com implantes endósseos. A radiografia com 6 meses de 
pós-operatório mostrou ósseo-integração do enxerto e levantamento 
do seio maxilar bilateral satisfatório; com 08 meses, foram instalados 
08 implantes, e, após seis meses, foi instalada a prótese de cerâmica 
sobre os implantes. Um dos grandes desafios da cirurgia buco-maxi-
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lo-facial é a reabilitação de pacientes com severa perda óssea. Desse 
modo, enxertos ósseos tem sido cada vez mais utilizados devido aos 
baixos índices de reabsorção óssea, especialmente, enxertos retirados 
da calota craniana, os quais fornecem qualidade óssea suficiente 
para reabilitação oral suportada por implantes. Corroborando com 
a literatura, este relato de caso demonstrou segurança clínica para 
o uso de enxerto calota, sem complicações trans e pós-operatórias, 
e ósseo-integração do enxerto após seis meses podendo a paciente 
ser submetida à reabilitação protética.
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APLICAÇÃO DE PROTOCOLO 
SIMPLIFICADO PARA TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO NA GRADUAÇÃO EM 
ODONTOLOGIA: RELATO DE CASO 
CLÍNICO
Lourenço AMS*, Pereira PRS, Siqueira PC.
E-mail: adrianymaria@discente.ufg.br

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é apresentar o relato de caso 
clínico de uma paciente atendida no Estágio em Clínica Integra-
da II da FO-UFG, no qual o tratamento endodôntico do dente 24 
com diagnóstico de pulpite sintomática foi realizado utilizando um 
protocolo simplificado. Relato de caso: Paciente W.L.J.S, 16 anos, 
sexo feminino relatava dor e escurecimento do dente 24. Após 
anamnese, exame clínico e exame por imagem o diagnóstico clínico 
provável foi de Pulpite Sintomática. Lançou-se mão do tratamento 
endodôntico do dente 24 utilizando um protocolo simplificado. O 
preparo do canal radicular foi realizado com instrumento rotário de 
níquel-titânio de ação expandida (XP Endo Shaper -FKG), além da 
utilização de instrumento para agitação final da solução irrigadora 
(XP Endo Finisher - FKG), no intuito de otimizar o processo de limpeza 
e sanificação do canal radicular. Os instrumentos foram acionados 
em motor X-Smart (Dentsply Maillefer) nas velocidades e torques 



Anais da 1ª Jornada Interligas da FO-UFG

32

recomendados pelo fabricante. Para a obturação utilizou-se a téc-
nica de cone único associado ao cimento biocerâmico Bio-C Sealer 
(Angelus). O acompanhamento clínico e radiográfico após 4 meses 
indicou sucesso na realização do protocolo, com ausência de sinais e 
sintomas indicativos de insucesso. Considerações finais: O protocolo 
aplicado demonstra a eficácia alcançada com as novas tecnologias 
no campo da Endodontia, se mostrando promissor para uso na 
graduação em Odontologia, por ser de fácil execução, utilizar uma 
quantidade reduzida de instrumentos, além de ser seguro e eficaz.
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PRESENÇA DE DOIS MESIODENS 
CAUSANDO IMPACÇÃO DENTÁRIA – 
RELATO DE CASO CLÍNICO
Santos GR*, Santos AA, Amaral DC, Gomes CC, Silva AV.
E-mail: geovanar_santos@hotmail.com

OBJETIVO: Mesiodens são dentes supranumerários localizados 
entre os incisivos centrais superiores. O objetivo deste trabalho foi 
relatar um caso de dois dentes supranumerários mesiodens que 
estavam provocando a impacção dentária dos elementos perma-
nentes. Paciente RBL, 5 anos, sexo masculino, compareceu à clínica 
escola, do curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis 
- UniEvangélica, para consulta com a queixa principal de “o dente 
permanente estava nascendo antes do de leite cair”. Ao exame físico 
intraoral, notou-se a presença de todos os elementos decíduos e 
fusão entre os dentes 72 e 71. Com os dados clínicos, foram solici-
tados exames complementares: radiografia panorâmica e periapical. 
Radiograficamente foi possível observar a presença de dois dentes 
supranumerários (S1 e S2) na região anterior da maxila, e então foi 
solicitada a Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico (TCFC) 
para melhor avaliação. Com a TCFC foi possível observar que S1 e 
S2 estavam provocando a impacção dos elementos 11 e 21, e ainda 
reabsorção radicular externa no dente 61, e que S1 encontrava-se 
em posição palatal em relação aos dentes adjacentes, enquanto S2 
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estava em posição vertical. A conduta clínica realizada foi a exo-
dontia dos elementos 51, 61 e S1. Após um intervalo de 60 dias, o 
outro dente (S2) irrompeu e será realizada a exodontia do mesmo. 
É de extrema importância o diagnóstico precoce para evitar danos 
como atraso na irrupção dos dentes permanentes e reabsorções 
radiculares externas.



Anais da 1ª Jornada Interligas da FO-UFG

35

SUCESSO CLÍNICO E RADIOGRÁFICO DO 
CAPEAMENTO PULPAR INDIRETO EM 1º 
MOLAR PERMANENTE - 24 MESES DE 
ACOMPANHAMENTO
Silva AV*, Gomes CC, Amaral DC, Santos AA, Amaral DC, Santos GR
E-mail: anavitoriasilva00@hotmail.com

OBJETIVO: O capeamento pulpar indireto (CPI) é um procedimento 
terapêutico que consiste na remoção da dentina infectada e necrosa-
da, deixando sobre a polpa dentária uma camada de dentina afetada 
com uma presença menor de bactérias, fibras colágenas e processos 
odontoblásticos remineralizáveis. O objetivo do trabalho foi relatar 
um acompanhamento clínico e radiográfico de um capeamento 
pulpar indireto em um molar inferior permanente. Paciente do sexo 
masculino, 8 anos, acompanhado dos pais procurou o consultório 
odontológico com a queixa principal de “ver como estão os dentes”. 
Os responsáveis relataram que a criança compareceu a um consultório 
odontológico há um ano apenas para realização de profilaxia, que 
a criança tem o hábito de ingerir balas todos os dias e refrigerante 
duas vezes na semana. No exame intrabucal observou-se lesão de 
cárie cavitada no dente 36 e solicitou-se radiografia periapical deste 
dente além das interproximais, que constatou a presença de lesão 
de cárie profunda em proximidade com a câmara pulpar. Optou-se 
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pelo CPI com cimento de ionômero de vidro (CIV) e resina compos-
ta (RC), pois a remoção total do tecido cariado poderia resultar 
em uma exposição pulpar. A dentina infectada foi removida com 
instrumentos manuais na parede pulpar e broca esférica em baixa 
rotação para remoção de tecido cariado nas paredes dentinárias, 
deixando sobre a polpa a dentina afetada passível de remineraliza-
ção e fez-se o CPI com CIV, restaurando com RC fotopolimerizável. 
Em 24 meses o paciente retornou ao consultório assintomático, e 
no exame radiográfico havia formação de dentina reacional mos-
trando o sucesso do tratamento. Com isto, nota-se que o CPI pode 
ser realizado em dentes permanentes com resultados satisfatórios 
como um tratamento conservador e menos traumático.



Anais da 1ª Jornada Interligas da FO-UFG

37

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-CIRÚRGICA 
E MUTACIONAL DE AMELOBLASTOMA 
REFRATÁRIO EM MAXILA
Dias EMV*, Albuja-Rivadeneira E, Novelli F, Vartanian JG, Filho JG, Kohler HF, 
Pellizzon ACA, Bernaola-Paredes WE
E-mail: eleazarmezaiko@hotmail.com

OBJETIVO: O ameloblastoma é uma neoplasia benigna intra-óssea 
que se deriva de células epiteliais dedicadas à formação do esmalte 
dentário (odontogênese). Apresenta comportamento localmente 
agressivo, infiltrativo e com taxas de recorrência aumentadas, sendo 
mais comum na mandíbula que maxila. Objetivo: Descrever o caso 
de um ameloblastoma refratário na maxila através da avaliação 
clínica, da análise imaginológica, histopatológica e da biologia mo-
lecular. Materiais e Métodos: Paciente de 22 anos, sexo feminino, 
leucoderma, procurou o Hospital A.C Camargo - Câncer Center em 
janeiro de 2020 com queixa de incômodo na maxila do lado direito, 
incluindo dificuldade de movimentar o olho ipsilateral. Ela já havia 
passado por 2 cirurgias, 2014 e 2018 respectivamente, para tratar 
um ameloblastoma na região. Diante da queixa, foi feito RM da 
face em que se viu lesão multiloculada 62 x 55 x 42 mm envolvendo 
regiões nobres além da maxila, como base do crânio, dura-máter e 
parede lateral da órbita. Diante da recidiva, foi feito ressecção cirúr-
gica da maxila e craniotomia. A análise histopatológica confirmou 
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a recidiva e a avaliação da mutação do codón 600 do gene BRAF 
(BRAFV600E) - que ajudaria a definir um melhor tratamento - foi 
negativa. Realizou-se como tratamento adjuvante radioterapia 60 
Gy administrada em 30 sessões diárias de 200 Gy, a qual evoluiu 
para mucosite, sendo necessário laserterapia. A paciente encontra-se 
há 11 meses em acompanhamento. Considerações finais: Casos de 
ameloblastomas recidivantes e graves têm sido associados a mu-
tações. Entretanto, no caso em questão foi negativo, mostrando a 
complexidade dessa lesão, trazendo dificuldade no manejo clínico 
e no prognóstico da doença, já que hoje é possível instituir terapias 
alvos para essas mutações.
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CONSERVANDO O CONTORNO GENGIVAL 
COM PRÓTESE TIPO PROTOCOLO 
IMEDIATO: RELATO DE CASO CLÍNICO
Menegazzo EB*, Gomes VL; Lima JHF; Gomes JB; Peixoto WF.
E-mail: eduardabetiati@gmail.com

OBJETIVO: Este trabalho tem como finalidade apresentar um caso 
clínico de reabilitação oral com protocolo imediato com cirurgia 
guiada, preservando o perfil gengival e papilas. Relato de caso: A 
paciente procurou atendimento odontológico com queixa estética 
dos dentes superiores, sendo que estes estavam periodontalmente 
insatisfatórios. O plano de tratamento proposto foi a confecção de 
uma prótese fixa sobre implantes imediatos (Protocolo Provisório). 
Para isso, foi necessário confeccionar uma prótese removível total 
imediata (PRTI). Esta deu origem ao Guia Multifuncional, o qual serviu 
para instalação dos implantes e a transferência das suas posições 
para concluir o modelo de trabalho. Transcorrido essas etapas, a 
paciente foi submetida às exodontias de todos os dentes superiores e 
a instalação imediata dos implantes. Logo após, iniciou-se a sequência 
de confecção do protocolo provisório que foi parafusado, torque 
de 10 N, sobre os mini-pilares cônicos na mesma seção. A técnica 
preservou o perfil gengival e papilas. Após 8 meses da cirurgia inicial 
e passado o tempo de reparo, verificou-se a manutenção do perfil 
gengival que foi mantida para a confecção da Prótese Protocolo 
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Definitiva. Considerações finais: pode-se concluir que a utilização 
da técnica de implantes imediatos preservando o perfil gengival na 
confecção de protocolos é uma boa alternativa para reabilitação 
oral, visto que apresenta um resultado estético favorável, quando 
é executada de forma precisa e correta.
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TÉCNICA DE OBTURAÇÃO ALTERNATIVA 
PARA DENTES COM TRAUMATISMO 
DENTOALVEOLAR- CONTROLE DE 02 
ANOS
Silva DM*, Silva RA, Cruvinel PSC, Corrêa-Faria PSC, Alves RAA
E-mail: deboramarra2@hotmail.com

OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho é descrever um relato 
de caso clínico de paciente, sexo masculino, 9 anos, que sofreu 
trauma dento-alveolar em julho de 2016 com diagnóstico de avul-
são do dente 11 e subluxação do dente 21. O dente avulsionado foi 
imediatamente reimplantado e a criança levada para o atendimento 
de urgência odontológica. Após uma hora e meia do ocorrido, foi 
realizada contenção semirrígida nos dentes envolvidos. Após 21 
dias, a contenção foi removida e realizado Teste de Sensibilidade 
Pulpar nos dentes traumatizados, cujas respostas foram negativas. 
Na mesma sessão clínica foram realizadas as aberturas coronárias 
e utilizado o Hidróxido de Cálcio P.A. associado ao soro fisiológico 
como medicação intracanal. A medicação foi trocada a cada três 
meses e os dentes acompanhados radiograficamente a fim de se 
visualizar a progressão da reabsorção interna, comum em trauma-
tismos dentários, em especial, nos casos de avulsão. Em dezembro 
de 2017 observou-se radiograficamente um avanço no processo 
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de reabsorção, sendo então solicitado um exame de Tomografia 
Computadorizada de Feixe Cônico para melhor avaliação de sua 
extensão. Após sucessivas trocas de medicação intracanal, no ano 
seguinte foram constatados sinais de estabilização da reabsorção, 
o que favoreceu a decisão de que era o momento oportuno para a 
obturação dos canais, optando-se pela técnica de preenchimento 
com o cimento biocerâmico PBS HP (CIMMO, Brasil) sem a presença 
de Guta-percha, técnica que, segundo pesquisas recentes, apresenta 
melhores resultados em casos de traumatismo dento-alveolar devido 
a maior e permanente alcalinização do meio. O trauma tem cerca 
de 04 anos de controle e 02 anos após a obturação, o prognóstico 
favorável até o momento.
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CORTICOTOMIA ALVEOLAR COM 
ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO PARA 
ACELERAÇÃO DO MOVIMENTO 
ORTODÔNTICO: RELATO DE CASO 
CLÍNICO.
Silva TP*, Torres EM, Torres HM, Carvalho AL.
E-mail: thaynaraodonto@outlook.com

OBJETIVO: O referido trabalho tem como objetivo relatar e discutir 
um caso clínico de tratamento ortodôntico cirúrgico com a técnica 
de corticotomia alveolar para aceleração do movimento ortodôntico. 
Relato do caso. Paciente do gênero masculino, 55 anos, com queixa 
principal de “dentes quebrados, tortos e encaixe ruim dos dentes”, 
apresentou ao exame clínico desvio funcional entre Relação Cêntrica 
e Máxima Intercuspidação Habitual, restaurações insatisfatórias, 
lesões cervicais não cariosas, recessões gengivais e perdas dentárias. 
As etapas clínicas principais do tratamento incluíram planejamento 
ortodôntico, cirurgia de corticotomia das tábuas ósseas vestibular 
e lingual com ultrassom piezoelétrico para acelerar o reestabele-
cimento da posição de Relação Cêntrica, e ortodontia. Dentre os 
resultados observados com a técnica de corticotomia, destaca-se 
diminuição do tempo clínico de tratamento ortodôntico e otimização 
das movimentações ortodônticas em um ano de acompanhamento. 

mailto:thaynaraodonto@outlook.com


Anais da 1ª Jornada Interligas da FO-UFG

44

Considerações finais. O tratamento realizado promoveu excelentes 
resultados, tanto estéticos como funcionais, atendeu às expecta-
tivas do paciente e do ortodontista, com aceleração notória do 
movimento ortodôntico.
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FLUXO DIGITAL NA REABILITAÇÃO ORAL: 
RELATO DE CASO
Amorim Júnior, LA*, Assis MM, Carneiro HO, Coelho ALS, Oliveira MAP, Siquei-
ra GM, Santos VF, Torres EM
E-mail: ljramorim@icloud.com

OBJETIVO: Relatar e discutir um caso clínico de tratamento reabilita-
dor dos dentes superiores e posteriores inferiores no qual foi utilizado 
o fluxo totalmente digital para confecção das restaurações cerâmicas. 
Relato de caso. Paciente do gênero feminino, com queixa principal 
relacionada à estética do sorriso, possuía restaurações insatisfatórias 
em diversos dentes, com escurecimento de remanescentes dentários 
e necessidade de cirurgia de aumento de coroa clínica nos dentes 
superiores. As etapas clínicas do tratamento em fluxo digital incluíram 
planejamento digital do sorriso (DSD App), cirurgia de aumento de 
coroa clínica, preparos dentários, escaneamento intraoral (Trios, 
3Shape), confecção de provisórios frisados (PMMA) e restaurações 
cerâmicas CAD-CAM (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent), cimentação 
(NX3, Kerr), ajuste oclusal e proservação. O tratamento realizado 
obteve excelentes resultados, tanto estéticos como funcionais, tendo 
alcançado as expectativas da paciente, que declarou estar plena-
mente satisfeita após 1 ano de acompanhamento. Considerações 
finais. A reabilitação oral em fluxo digital proporcionou diminuição 
dos passos clínicos e laboratoriais com redução do tempo total de 
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trabalho, e aumento da precisão das restaurações fabricadas, sem 
necessidade de retornos laboratoriais para ajustes de adaptação 
marginal, contatos interproximais e oclusão.
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PLANEJAMENTO DIGITAL CIRÚRGICO-
PROTÉTICO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE 
TOTAL IMEDIATA IMPLANTO SUPORTADA
Mota SR*, Torres EM, Mendonça SR
E-mail: sarah_rossi_mota@hotmail.com

OBJETIVO: Ilustrar a prática odontológica aliada à tecnologia em 
benefício do paciente e do cirurgião dentista, por meio de um re-
lato de caso de prótese total imediata implanto suportada feita a 
partir de planejamento reverso exclusivamente digital. Relato de 
caso: Paciente do gênero masculino, 63 anos, apesar de subme-
tido a acompanhamento odontológico há 30 anos pelo mesmo 
profissional, não conseguira realizar integralmente nenhuma das 
alternativas terapêuticas propostas ao longo do tempo devido 
a questões psicológicas e financeiras. Os hábitos de higiene bucal 
deficiente e o tabagismo contribuíram para uma condição dentária 
precária que impossibilitou o estabelecimento de um plano de tra-
tamento conservador. A moldagem tradicional foi contra indicada 
e as etapas de tratamento iniciaram pelo escaneamento intraoral 
(TRIOS, 3Shape), obtendo imagens tridimensionais, além de tomo-
grafia e fotografias. Foi realizada análise e sobreposição de imagens 
com auxílio do software DDS-pro, resultando em desvios mínimos. 
Com o arquivo e modelo digital foi possível o planejamento do caso 
(número, posição, comprimento e tipo dos implantes, posicionamento 
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dos abutments e cilindros), produção da guia cirúrgica e da próte-
se com diferentes configurações estéticas. A prótese selecionada 
e fresada em bloco de zircônia pressinterizada foi parafusada ime-
diatamente aos implantes (Cone Morse, Neodente) instalados sob 
sedação. O caso tem 10 dias de proservação, e é fruto de atividade 
de estágio curricular extramuro. Considerações finais: as tecnolo-
gias utilizadas possibilitaram tratamento mais preciso, dinâmico e 
seguro, em menos sessões, com maior conforto fisiológico, social e 
psicológico ao paciente, além de promover a autoestima e melhoria 
na qualidade de vida.
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RESTABELECIMENTO DA SAÚDE BUCAL 
COM O TRATAMENTO RESTAURADOR 
ATRAUMÁTICO: RELATO DE CASO 
CLÍNICO
Santos RJ*, Freitas EMR, Gonçalves IMF, Navarro MFL, Bresciani E, Cestari TC, 
Barata TJE.
E-mail: rodrsantos@discente.ufg.br

OBJETIVO: Relatar, por meio de um caso clínico, a viabilidade do 
Tratamento Restaurador Atraumático (ART) no restabelecimento 
da saúde bucal comprometida pela doença cárie dentária. Relato 
de caso: Paciente 21 anos, queixa principal “dentes estragados” e 
ausência de dor, procurou atendimento odontológico. Após anam-
nese e exames clínicos constatou-se presença de lesões cariosas e 
inadequada higiene bucal e hábitos dietéticos. O plano de tratamento 
proposto e aceito foi o ART, o qual alia promoção de saúde bucal 
(mudança de hábitos dietéticos e de escovação) ao tratamento res-
taurador minimamente invasivo. Este baseia-se na remoção de tecido 
dentário cariado, utilizando-se Instrumentos Cortantes Manuais 
(ICM) e restauração com selamento das fissuras adjacentes à lesão 
cariosa com cimento de ionômero de vidro (CIV). Dessa forma, causa 
leve ou nenhum desconforto, sem necessidade, na maioria das vezes, 
de anestesia local. O ART foi proposto pela fobia ao atendimento 
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odontológico convencional e gravidez da paciente. Protocolo: pro-
filaxia; isolamento relativo; limpeza da superfície dentária; acesso 
e remoção da dentina cariada com ICM; condicionamento ácido; 
lavagem e secagem da cavidade e sulcos adjacentes; manipulação 
do CIV (Ketac-Molar, 3M ESPE, Alemanha); inserção do material na 
cavidade com ligeiro excesso e nos sulcos adjacentes; pressão digital 
com dedo enluvado e vaselinado, remoção dos excessos; verificação 
da oclusão; remoção de contatos prematuros; proteção superficial e 
orientações à paciente. Após 4 semanas, a paciente relatou ausência 
de sintomatologia pós-operatória e mudança de hábitos dietéticos e 
de escovação dentária. Considerações finais: Pode-se afirmar que o 
restabelecimento da saúde bucal comprometida por lesões cariosas 
é possível por meio do ART.
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INTERVENÇÃO MINIMAMENTE INVASIVA: 
UM MARCO NO ATENDIMENTO CLÍNICO 
RESTAURADOR: RELATO DE CASO 
CLÍNICO
Pires MC*, Uchoa-Junior FA, Lopes LG, Souza JB, Freitas GC, Torres EM, Barata 
TJE.
E-mail: marianacandida@discente.ufg.br

OBJETIVO: A Intervenção Minimamente Invasiva (IMI) baseia-se no 
controle da doença cárie dentária por meio da redução da flora bucal 
cariogênica, remineralização de lesões cariosas incipientes, reparo 
de restaurações insatisfatórias sempre que possível e quando não, a 
realização de preparos cavitários minimamente invasivos. O presente 
relato descreve um protocolo clínico restaurador, baseado na IMI, 
utilizando para isso o sistema ultrassônico no preparo cavitário. 
Relato de caso: Paciente 32 anos de idade, procurou atendimento 
odontológico com a queixa principal de “dente da frente cariado”. 
Durante a anamnese reportou sintomatologia dolorosa provocada 
ao frio com rápido declínio. Ao exame clínico e radiográfico foi 
diagnosticada uma lesão cariosa cavitada estritamente proximal 
no elemento dentário 11, com envolvimento da metade externa de 
dentina. Protocolo clínico: Etapa inicial: profilaxia, escolha de cor, 
isolamento absoluto do campo operatório, proteção do dente adja-
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cente com matriz metálica e separação interdentária com o afastador 
de Elliot. Etapa operatória: preparo cavitário com o sistema ultras-
sônico (CVDentus®, Brasil), limitado à remoção do tecido cariado. 
Etapa restauradora: o cimento de ionômero de vidro modificado por 
resina (Vitremer®, cor A2, 3M ESPE, Alemanha) foi utilizado como 
material restaurador e a técnica seguiu as orientações do fabrican-
te. Considerações finais: O sistema ultrassônico removeu apenas o 
tecido cariado não passível de remineralização, assim confirma-se 
que o mesmo segue a filosofia da IMI. Comparativamente, ao siste-
ma convencional de alta rotação pode-se afirmar que a emissão de 
ruídos desse sistema é menor. A percepção do paciente foi positiva 
tanto em relação ao menor ruído emitido, quanto a ausência de 
sintomatologia dolorosa.
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FOTOBIOMODULAÇÃO E CIRURGIA A 
LASER EM LESÃO TRAUMÁTICA LABIAL 
DE PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: 
RELATO DE CASO
Morais GRS*, Delmônico BF, Dias AD, Roriz VM, Moreira FCL.
E-mail: gabirsmorais@outlook.com

OBJETIVO: A paralisia cerebral (PC) compreende um conjunto de 
distúrbios neurológicos do Sistema Nervoso Central, de caráter 
não progressivo, apresentando principalmente alterações no desen-
volvimento postural, rigidez muscular e limitações da motricidade. 
É resultante de uma injúria irreversível que atinge o cérebro em 
formação (congênita) ou infantil (adquirida), antes da completa 
maturação do Sistema Nervoso Central, podendo estar associada 
a fatores pré, peri ou pós-natais. Esse trabalho tem como objetivo 
relatar o tratamento de lesão traumática em lábio inferior com 
terapia de fotobiomodulação e cirurgia a laser de um paciente com 
PC. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 49 anos, com PC, 
decorrente de anóxia durante o parto, apresentava um quadro de 
ampla lesão traumática no lábio inferior, em razão da instalação 
de prótese parcial fixa na região dos dentes 33-43, a qual estava 
alterando o padrão de mordida, a alimentação e o comportamento 
do paciente. Foi solicitada a remoção da prótese e o tratamento da 
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lesão realizado com terapia de fotobiomodulação e cirurgia a laser. 
Foram realizadas 4 sessões de terapia fotodinâmica antimicrobiana 
(aPDT) para descontaminação da lesão e mais 2 sessões de aplica-
ção de laser a 660nm para estimulação do reparo da lesão, além 
de cirurgia a laser para remoção de tecido necrótico presente na 
lesão. Após a primeira sessão de fotodinâmica antimicrobiana, a 
mãe relatou melhora na alimentação e comportamento do pacien-
te. Em 20 dias, com todas as sessões executadas, foi observada 
completa cicatrização da lesão. Considerações finais: A terapia de 
fotobiomodulação associada à cirurgia a laser foi bastante eficiente 
no tratamento da lesão labial traumática do paciente com paralisia 
cerebral, devolvendo saúde bucal e qualidade de vida.
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OTIMIZAÇÃO DA ANÁLISE TOMOGRÁFICA 
EM PACIENTES INFANTIS: RELATO DE 
CASO
Silva BCL*, Arruda KEM.
E-mail: beatricecarla@discente.ufg.br

OBJETIVO: Este relato de caso tem como objetivo demonstrar a oti-
mização do uso da tomografia computadorizada de feixe cônico em 
paciente infantil. Paciente M.V.S.S, 6 anos, sexo masculino, atendido 
na Clínica Infantil II no ambulatório I da Universidade Federal de 
Goiás, foi submetido à exame de tomografia computadorizada por 
feixe cônico para avaliação pré-cirúrgica de dente supranumerário 
na região entre os dentes 21 e 22.Após análise intrabucal verificou-
-se que o paciente se apresentava no início do primeiro período 
transitório da dentadura mista, com necessidade do diagnóstico 
ortodôntico da discrepância dento-esquelética complementar o 
plano de tratamento odontológico. Os espaços presente e requerido 
foram avaliados no software InVivo, considerando a extensão do 
rebordo alveolar entre a mesial dos primeiros molares permanente 
em ambos os arcos, assim como o maior diâmetro mesiodistal de 
todos os dentes componentes desta região. O resultado da análise 
da discrepância dento-esquelética positiva em relação à de modelos, 
foi decisivo no estabelecimento de condutas mais conservadoras 
dentro plano de tratamento ortodôntico. Conclui-se com este relato 
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que o uso de exames tridimensionais de tomografia previamente 
existentes em pacientes infantis, são recursos valiosos para otimiza-
ção do diagnóstico odontológico em situações diversas ao objetivo 
diagnóstico principal, antecipando condutas preventivas em outras 
especialidades, como a ortodontia.
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RESSECÇÃO DE ADENOCARCINOMA 
POLIMORFO ORAL: RELATO DE CASO
Aguiar CS*, Melo RHMVA, Rhoden DLB, Pinheiro MMVAM, Melo VLMVA, Melo 
Junior FMVA, Melo BHCVA, Melo REVA
E-mail: camilla.aguiar@outlook.com.br

OBJETIVO: Relatar o caso cirúrgico de exérese de adenocarcinoma 
polimorfo em região de tuberosidade maxilar esquerda. Relato de 
caso: Paciente do sexo masculino, 63 anos, leucoderma, com queixa 
de lesão tumoral na maxila esquerda com evolução de dez anos. O 
exame clínico intra-oral mostrou a presença de lesão na região da 
tuberosidade da maxila esquerda de características nodulares com 
consistência fibrosa e lisa, fixa, séssil, de forma oval, bordas definidas 
e sintomatologia indolor. Através de radiografia se revelou lesão com 
densidade radiográfica mista projetada na região da tuberosidade da 
maxila esquerda. O paciente foi submetido a procedimento cirúrgico 
sob anestesia geral para exérese da lesão seguido de reconstrução a 
base de retalho mucoso. O pós operatório seguido foi protocolo do 
serviço, sem nenhuma complicação e sem sinal de recidiva. A peça 
patológica foi encaminhada ao Serviço de Anatomopatologia, onde 
as margens livres e o diagnóstico foram confirmados. Considerações 
finais: O adenocarcinoma polimorfo é uma neoplasia maligna rara 
que afeta as glândulas salivares cujo potencial de malignidade, 
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recorrência e metástase, são relativamente baixos. Com base nos 
casos descritos na literatura médica, excisão cirúrgica com margens 
de segurança é o procedimento de escolha.
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INSUCESSO NA ABERTURA DA SUTURA 
PALATINA MEDIANA EM EXPANSÃO 
RÁPIDA MAXILAR EM CRIANÇA: 
MORFOLOGIA 3D E ACHADOS ATÍPICOS
Barros LAN*, Ferrari-Piloni C, Evangelista K, Silva MAG, Valladares-Neto J
E-mail: leandrobarros_10@outlook.com

OBJETIVO: Relatar caso clínico de insucesso na abertura da sutura 
palatina mediana (SPM) e achados atípicos em criança. Relato do 
caso: paciente MCA, sexo feminino, 5 anos, com deficiência trans-
versal maxilar, padrão esquelético Classe I, relação canino Classe 
II bilateral, mordida cruzada posterior (MCP) unilateral e mordida 
aberta anterior (MAA). O tratamento realizado foi expansão rápida 
da maxila (ERM) com disjuntor Haas modificado (ativação de 1/4 
de volta 2 vezes/dia). Após ativação de 6mm do parafuso expansor 
e correção da MCP, não se observou clinicamente a abertura de 
diastema interincisivo. Foi realizado exame tomográfico que reve-
lou ausência de abertura da SPM e um achado anatômico atípico 
de redução expressiva da espinha nasal anterior (ENA). A SPM foi 
avaliada na tomografia pré e pós ERM, e classificada como estágio 
D: fusão da SPM no osso palatino (não visualização da SPM) e 
porção maxilar com ausência de fusão da SPM (visualização de 2 
linhas hiper densas separadas por espaço hipodenso) (Angelieri et 
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al., 2013). A proservação de 1 ano pós tratamento mostrou aspectos 
oclusais estáveis, relação canino Classe I, ausência de MCP e MAA. 
A paciente foi encaminhada à avaliação genética pois a redução 
da ENA é um dos sinais morfológicos da síndrome de Binder, mal-
formação congênita rara que pode apresentar deformação nasal, 
vertebral e hipoplasia maxilar. Considerações finais: o tratamento 
ortodôntico resultou em correção dentoalveolar com êxito, não 
obstante não tenha tido abertura da SPM, portanto, a ERM não 
proporcionou efeito ortopédico. Destaca-se o papel do ortodontista 
na investigação de eventos atípicos para o desenvolvimento oclusal 
e a importância da análise criteriosa de exames complementares na 
contribuição diagnóstica de síndromes craniofaciais.



Anais da 1ª Jornada Interligas da FO-UFG

62

ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE 
BAIXO GRAU: RELATO DE CASO
Rodrigues LRS*, Pereira FH, Pereira CM
E-mail: drlarissarosa@hotmail.com

OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso 
clínico de adenocarcinoma polimorfo de baixo grau em uma paciente 
do gênero feminino, 34 anos de idade, na região de rebordo alveolar 
inferior esquerdo, ressaltando a importância do diagnóstico diferen-
cial desta patologia com outras neoplasias de glândulas salivares. O 
adenocarcinoma polimorfo de baixo grau (APBG) é uma neoplasia 
maligna rara em glândula salivar menor. Apresenta maior prevalência 
em indivíduos do gênero feminino entre a sexta e a sétima décadas de 
vida. Normalmente inicia de forma assintomática, com crescimento 
lento e baixa agressividade, sendo o palato o local mais frequente. O 
exame histopatológico mostra uma diversidade morfológica e uma 
uniformidade citológica, tornando assim difícil seu diagnóstico. O 
carcinoma adenoide cístico e o adenoma pleomorfo são as lesões mais 
frequentes que fazem diagnóstico diferencial com esta neoplasia. 
A terapia inicial deve consistir em excisão cirúrgica completa, com 
possibilidade de associação ao tratamento radioterápico, sendo seu 
prognóstico favorável dependendo da época do diagnóstico. Relatos 
de APBG em rebordo alveolar inferior posterior e em pacientes 
na 4ª década de vida são extremamente escassos na literatura 
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especializada. É de suma importância o conhecimento pelo cirurgião-
dentista sobre as malignidades que podem acometer a cavidade 
bucal. O diagnóstico correto e o estabelecimento de uma conduta 
clínica ideal são fundamentais para a expectativa de vida e o bom 
prognóstico para o paciente.
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LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE 
NO TRATAMENTO DE LESÃO DE 
MUCOSITE ORAL: RELATO DE CASO
Costa CM*, Mattos GML, Calvet CO
E-mail: cayara_mattos@hotmail.com

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de aplicação 
do laser de baixa intensidade em lesões de mucosite oral em um 
paciente oncológico. Relato de Caso: Paciente F.J.C.B, sexo mascu-
lino, 66 anos, em terapia antineoplásica para câncer de intestino, 
apresentou lesões de mucosite oral Grau 3 em palato, lábios e co-
missura labial. Foi realizada a aplicação de laser de baixa potência 
diariamente com 2J do laser infravermelho e 2J do laser vermelho 
para analgesia e reparação tecidual, no período de uma semana. 
Observou-se regressão do quadro das lesões de comissura labial 
desde a segunda aplicação e melhora no quadro de lesão de palato 
com evolução a cada dia, com o paciente voltando a alimentar-se de 
sólidos após o tratamento. Considerações Finais: o laser de baixa 
intensidade mostrou-se eficaz na cicatrização de lesões de mucosite 
oral em palato e comissura labial, por meio de efeitos analgésicos 
e de reparação tecidual, trazendo maior conforto e qualidade de 
vida ao paciente.
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TRATAMENTO DE MAXILA ATRÉSICA COM 
OSTEOTOMIAS SIMPLIFICADAS: RELATO 
DE CASO
Silva Neto AP*, Pereira MV, Lelis ER, Gomes JB, Jacob JM.
E-mail: silvanetoap@hotmail.com

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso 
clínico no qual foi realizada a expansão rápida de maxila cirurgica-
mente assistida (ERMCA) com o uso de osteotomias mínimas dos 
pilares zigomáticos e osteotomia da sutura palatina mediana para 
tratamento de discrepância transversa de maxila prévia a cirurgia 
ortognática. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 21 anos, 
perfil facial côncavo, Classe III de Angle, com deficiência transversal 
e sagital de maxila, procurou tratamento ortodôntico no Curso de 
Especialização em Ortodontia da ABO Regional de Uberlândia, com 
queixa oclusal e facial. Perante as condições clínicas e radiográfi-
cas, a ERMCA foi o tratamento de escolha, a qual foi realizada em 
ambiente ambulatorial (ABO), previamente à cirurgia ortognática 
de avanço maxilar, visando melhor estabilidade devido a grande 
quantidade de expansão necessária. Quinze dias após a cirurgia, 
foi observado sucesso frente ao procedimento sem qualquer com-
plicação, as quais eram encontradas com facilidade em técnicas 
mais tradicionais. Considerações finais: Conclui-se que a utilização 
de osteotomias mínimas possibilitou resultado semelhante ao das 
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técnicas mais invasivas, possibilitando também a realização em 
ambiente ambulatorial, evitando custos com internação hospitalar 
e honorários de demais profissionais deste ambiente.
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