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IMPORTÂNCIA ANATÔMICA E PERICIAL DO OSSO 
BREGMÁTICO - RELATO DE CASO
Swami Luiz Monteiro Silva, Rhonan Ferreira da Silva, Fernando Fortes Picoli, Robson Rodrigues Garcia

Entende-se que o crânio é uma estrutura óssea, destinada a 
proteção e acomodação para o encéfalo, destacando a calota crania-
na, parte do neurocrânio, a sua constituição é composta de 4 ossos. 
Interligando essas estruturas ósseas podemos notar estruturas arti-
culares de tecido conjuntivo denso com grande quantidade de fibras 
colágenas, denominadas suturas, que ao nascer possibilitam o movi-
mento ósseo e ao desdobar dos anos sofre o processo de calcificação e 
se tornam rígidas. Na calota podemos classificar em sagital, coronal, 
lambdóide, escamosa e as interseções como bregma e lambda. É sa-
bido que encontrar ossos em região é anormal, porém, caso não haja 
prejuízo ao hospedeiro é considerado uma variação anatômica. Sua 
etiologia é discutida por diversas vertentes como genética, associada 
a um fator poligênico, ambiental ou ambas. Sabe-se que é formado 
a partir de centro de ossificações adicionais ou que se separam dos 
primários, comumente achados em lambdóide e coronal e raramente 
em bregma. Sendo assim, achados em clínicos de ossos suturais como 
bregmático podem futuramente ajudar pericialmente a identificação 
de ossadas. Demonstra a baixa incidência do osso bregmático diante 
aos ossos suturais e demonstrar a importância para a identificação. 
Ossada encontrada em região rural em meados de 2021, entregue ao 
instituto médico legal de Goiás. Passou por processo de limpeza para 
melhor avaliação das estruturas ósseas, analisando o crânio percebeu 
a presença estrutura supranumerária em região de fontanela anterior, 
foi realizado fotos e medições. Dessa forma, ossos supranumerários 
como bregmático, pode possuir importância para identificação huma-
na, podendo ser notada durante vida em exames de imagens, corre-
lacionando com os achados, possibilitando a identificação pós morte.
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OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA AO USO DE 
MEDICAMENTOS: RELATO DE CASO
Daniel Lobato Ferreira Ferraz, Eleazar Mezaiko Vilela Dias, Larissa Rosa Santana Rodrigues, Fernanda 
Paula Yamamoto Silva, Brunno Santos de Freitas Silva

Osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamen-
tos (OMAM) é uma condição rara em que os ossos gnáticos desen-
volvem um quadro de necrose asséptica relacionada ao uso de antir-
reabsortivos para o tratamento de diversas doenças ósseas, sendo os 
bisfosfonatos os principais agentes desse grupo. Objetivo: Relatar o 
processo de diagnóstico e discutir as possíveis modalidades de trata-
mento de uma lesão de OMAM na mandíbula. Relato de caso: Pa-
ciente do sexo feminino, 86 anos, portadora de osteoporose sob uso 
de ácido alendrônico 70mg, se apresentou para consulta queixando-se 
de sintomatologia dolorosa associada a edema e secreção contínua na 
mandíbula do lado esquerdo, com início há aproximadamente seis 
meses. Durante exame intrabucal constatou-se a presença de drena-
gem de exsudato purulento na mucosa do rebordo alveolar edêntulo, 
entre os dentes 34 e 37, com sensibilidade à palpação. Por exames de 
imagem notou-se na região referida uma lesão de aspecto misto, com 
destruição das corticais e áreas sugestivas de sequestro ósseo. Frente 
a esses achados as principais hipóteses de trabalho foram de OMAM 
e osteossarcoma. A equipe optou por uma abordagem cirúrgica com 
remoção do sequestro ósseo. Considerações finais: O diagnóstico da 
OMAM é baseado em achados clínicos, imaginológicos e histopatoló-
gicos. Atualmente, não há consenso sobre qual a melhor modalidade 
de tratamento. O manejo conservador inclui a eliminação de focos de 
infecção e antibioticoterapia sistêmica e é destinado aos casos menos 
agressivos, enquanto o cirúrgico tem se mostrado eficaz na resolu-
ção de casos não responsivos ao conservador. O conhecimento dessas 
modalidades e do quadro clínico dos pacientes é fundamental para a 
conduta dos casos como o do presente relato.
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ABORDAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA PARA O TRATAMENTO 
DE NECROSE ÓSSEA EM MAXILA ASSOCIADA AO USO DE 
ÁCIDO ZOLENDRÔNICO
Lourrany do Carmo Araujo, Alberto Ferreira da Silva Júnior, Weuler dos Santos Silva, Rubens Jorge Silveira

Desde 2003 estudos vêm sendo realizados a fim de caracterizar 
os fatores desencadeadores da osteonecrose dos maxilares, associando 
sua ocorrência a medicamentos antiangeogênicos e antireabsortivos, 
que apresentam risco aumentado quando associados ao uso de bisfos-
fonatos. Estes são utilizados no tratamento de pacientes com osteopo-
rose ou neoplasias malignas que envolvem o osso. Ressaltamos que 
diversos protocolos de tratamento são descritos para a osteonecrose, 
mas é necessário individualizar o caso em função das características 
de cada paciente. Este relato objetiva apresentar o caso clínico do pa-
ciente I.F.D 85 anos, sexo masculino, compareceu a clínica queixan-
do-se de ferida que não cicatrizava há 5 meses, com histórico anterior 
de exodontia de resto radicular do 23 e desde então não houve repara-
ção tecidual local, mesmo após 3 tentativas de síntese. Em anamnese, 
paciente relatou histórico de mieloma múltiplo em tratamento com 
Zometa e lenalidomida. Ao exame clínico notou-se a presença de osso 
necrótico exposto em região maxilar esquerda. A terapêutica inicial 
foi a prescrição de oxigênio hiperbárico (OHB), após a realização de 
14 sessões notou-se melhora clínica. Num segundo tempo cirúrgico foi 
realizado desbridamento cirúrgico local associado a exodontia do 21e 
26, colocação de membranas L-PRF seguindo o protocolo de Chou-
kroun®. As sessões de (OHB) totalizaram 30, somadas a aplicação 
de laserterapia no pós-operatório, totalizando 12 sessões. Diante do 
exposto conclui-se que o tratamento da osteonecrose dos maxilares 
leva em consideração a expertise dos profissionais e os ditames de pro-
pedêutica clínica e cirúrgica na individualização do caso. O objetivo 
final é a preservação da qualidade de vida. Embora não haja consenso 
sobre o assunto, o bom senso deve prevalecer.
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ENUCLEAÇÃO DE CISTO DENTÍGERO DE GRANDE 
EXTENSÃO EM REGIÃO MANDIBULAR: UM RELATO DE 
CASO CLÍNICO
Regla Caridad Calero Hernandez, Lorraine Caroline Ferreira de Assis, Paula Vitória Bido Gellen, Guilherme 
Romano Scartezini, Geovane Miranda Ferreira

O cisto dentígero, também conhecido como cisto folicular, é o 
mais comum dos cistos odontogênicos de desenvolvimento. Presumi-
velmente se desenvolve a partir de acúmulo de fluidos entre o epitélio 
reduzido do esmalte e a coroa de um dente irrompido. Objetivo do 
presente trabalho é relatar caso clínico de enucleação de cisto dentí-
gero de grande extensão associado a paciente jovem. JBVS, 16 anos, 
sexo masculino, melanoderma, encaminhado em setembro do ano de 
2021 ao Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia para avalia-
ção com equipe de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo-facial devi-
do aumento de volume em região mandibular à esquerda. Ao exame 
clínico observou-se assimetria facial, expansão de corticais ósseas em 
região de corpo e ângulo mandibular esquerdo com aspecto endure-
cido e assintomático à palpação, abertura bucal preservada, dentição 
completa e íntegra, mucosa oral normocorada, ausência visível do 
elemento 38 e ausência de sinais infecciosos. Análise de radiografia 
panorâmica, notou-se imagem radiolúcida bem delimitada, estenden-
do-se em região de corpo, ramo mandibular e processo coronóide es-
querdo, multilocular, envolvendo o elemento 38 e com deslocamento 
do mesmo em direção ao ângulo mandibular. Considerando fatores 
como idade do paciente, tamanho e localização da lesão, optou-se 
pela extração do elemento dentário impactado associado ao procedi-
mento de enucleação da lesão cística sob anestesia geral. A peça foi 
enviada para análise anatomopatológica (AP), tendo laudo compatí-
vel com cisto dentígero. Em acompanhamento pós-operatório de 06 
meses, percebe-se resultados satisfatórios, com sinais de neoformação, 
reparo e remodelação óssea, assim como cicatrização adequada e au-
sência de sinais sugestivos de recidivas. Promovendo saúde, bem estar 
físico e mental.



Fórum  
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ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE BAIXO GRAU: RELATO 
DE CASO ATÍPICO NA REGIÃO RETROMOLAR INFERIOR DO 
PACIENTE JOVEM
Larissa Rosa Santana Rodrigues, Claudio Maranhão Pereira

O adenocarcinoma polimorfo de baixo grau (APBG) é uma 
neoplasia maligna rara em glândula salivar menor. Apresenta preva-
lência em indivíduos do gênero feminino entre a sexta e a sétima dé-
cada de vida. Normalmente, inicia-se de forma assintomática, com 
crescimento lento e baixa agressividade, sendo o palato o local mais 
frequente. O carcinoma adenóide cístico e o adenoma pleomórfico 
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 radioterá-
pico, sendo seu prognóstico favorável dependendo da época do diag-
nóstico. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar um 
caso clínico de adenocarcinoma polimorfo de baixo grau. Relato de 
caso: paciente do gênero feminino, 34 anos de idade, com aumento 
de volume nodular na região de rebordo alveolar inferior esquerdo, 
assintomática. Após biópsia incisional, foi estabelecido o diagnósti-
co de adenocarcinoma polimorfo de baixo grau em glândula salivar 
menor. A paciente foi encaminhada ao oncologista, e foi feita ressec-
ção cirúrgica do tumor, seguido de acompanhamento. Considerações 
Finais: Relatos de APBG em rebordo alveolar inferior posterior e em 
pacientes na 3ª década de vida são extremamente escassos na literatu-
ra especializada. É de suma importância o conhecimento pelo cirur-
gião-dentista sobre as malignidades que podem acometer a cavidade 
bucal, pois o diagnóstico correto é fundamental para a expectativa de 
vida e o bom prognóstico para o paciente.
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MALIGNIZAÇÃO DE LESÃO ORAL EM PACIENTE COM 
DOENÇA DO ENXERTO VERSUS HOSPEDEIRO: RELATO DE 
UM ACOMPANHAMENTO DE 8 ANOS
Eleazar Mezaiko Vilela Dias, Lorena Rosa Silva, Kaique Leite de Lima, Brunno Santos de Freitas Silva, 
Fernanda Paula Yamamoto-Silva

A Doença do Enxerto versus Hospedeiro (GVHD) é uma pos-
sível complicação decorrente de transplante de células hematopoiéti-
cas, podendo ter manifestações em cavidade oral, sendo as mais co-
muns reações liquenóides e ulcerações da mucosa. O objetivo deste 
trabalho é relatar um caso de acompanhamento de oito anos que cul-
minou em transformação maligna em cavidade oral. Paciente do sexo 
masculino, 44 anos, que se apresentou ao Centro Goiano de Doenças 
da Boca em 2014 com queixa de “mancha áspera na boca”, com evo-
lução de aproximadamente um ano, tamanho estável após um perío-
do de crescimento, assintomática e com trauma oclusal frequente na 
região. Na história médica o paciente relatou ter realizado transplante 
de medula óssea há pouco mais de um ano, e ter sido diagnosticado 
com GVHD seis meses após o transplante, em uso de talidomida para 
o tratamento. Após exame intraoral, foi levantado hipótese de leuco-
plasia e realizado biópsia incisional, cujo resultado na época foi de dis-
plasia epitelial leve. Durante os acompanhamentos o aspecto da lesão 
permaneceu inalterado até recentemente, quando o aspecto clínico 
da lesão se tornou mais verrucoso, e então foi refeita a biópsia. Com 
o resultado, foi possível confirmar a transformação maligna, já que o 
laudo apontou displasia severa do epitélio ou carcinoma verrucoso. 
Diante disso, o paciente foi encaminhado para o serviço de oncologia 
do Hospital Araújo Jorge. Assim, esse caso mostra a importância do 
acompanhamento do paciente com lesões orais mesmo após anos com 
aparente estabilidade clínica, haja vista que a malignização, quando 
detectada precocemente, favorece o tratamento e prognóstico.
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ANÁLISE DO SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO NO ESTADO DE GOIÁS
Higor Andrade de Oliveira Gonçalves, Leandro Brambilla Martorell, Maria do Carmo Matias Freire

O flúor nas águas de abastecimento público é uma medida 
de saúde pública que tem se mostrado eficaz na prevenção da cárie 
dentária. De acordo com o Ministério da Saúde, o monitoramento 
do teor de flúor no Brasil (Heterocontrole) deve ser realizado pelas 
secretarias estaduais e municipais de saúde, e a concentração ideal de 
fluoreto é entre 0,6 e 0,8 mg F/L, com máximo de 1,5 mg F/L. Em 
Goiás, os poucos estudos anteriores mostraram resultados preocupan-
tes: ausência da vigilância da fluoretação nas cidades mais populosas 
e níveis insuficientes de flúor na maioria das cidades. Objetivos: Ana-
lisar as cidades do Estado de Goiás cadastradas no SISAGUA e que 
fornecem ao sistema dados analíticos sobre os níveis de flúor encon-
trados. Métodos: Para acessar os dados, os pesquisadores se cadas-
traram no SISAGUA e após a liberação ao acesso do sistema os da-
dos foram coletados. Os dados foram coletados a partir de relatórios 
amostrais das análises de teor de flúor disponibilizados na plataforma 
entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2021. Foi realizada 
análise estatística descritiva. Resultados: Os 246 municípios goianos 
estão cadastrados no SISAGUA, mas apenas 92 (37,4%) municípios 
possuem dados no sistema. Destas, nenhuma das cidades tinha dados 
para todos os anos de estudo. Conclusões: Estratégias de apoio ao 
monitoramento de flúor e inserção correta de dados pelos municípios 
no SISAGUA são necessárias para garantir níveis adequados dessa 
substância e benefício à população.
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A MICROCIRURGIA ENDODÔNTICA EM RETRATAMENTO DE 
CANAL OBLITERADO 
Nayara Diniz de Queiroz, Iussif Mamede Neto

A microcirurgia endodôntica pode ser uma opção terapêutica 
viável diante do insucesso do tratamento endodôntico convencional 
e da impossibilidade de um retratamento, assim como da persistên-
cia ou evolução do processo patológico de origem inflamatória en-
dodôntica. O objetivo deste relato de caso clínico é descrever o trata-
mento cirúrgico reparador e reabilitador realizado em um paciente, 
cujo canal apresentava obliteração e não foi possível a realização do 
tratamento endodôntico convencional. Paciente FAP, 41 anos, gêne-
ro masculino, normossistêmico, compareceu ao consultório relatan-
do sintomatologia dolorosa espontânea associada ao dente 36, cuja 
região já havia passado por um tratamento endodôntico incompleto 
devido a obliteração do canal mesiolingual. Ao exame intra-oral, não 
apresentava sinais de alteração tecidual (edema, fístula e profundidade 
de sondagem). Ao exame tomográfico, apresentava região hipodensa 
associada ao vértice radicular da raiz mesial. Diante disso, com a hi-
pótese de diagnóstico clínico de periodontite apical sintomática infec-
ciosa (infecção secundária), o tratamento de escolha foi a realização 
da microcirurgia endodôntica com utilização de guia cirúrgico. Este 
caso encontra-se em proservação com acompanhamento de 2 anos, 
observando-se a ausência de sintomatologia dolorosa e reparo ósseo.
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PREVISIBILIDADE DO TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES 
RADICULARES EM INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES: 
RELATO DE CASO
Pedro Pereira de Magalhães Neto, Maria Luiza Lima Santana, Gustavo Silva Chaves, Juliano Gonçalves 
Miguel, Daniel de Almeida Decurcio

As perfurações radiculares muitas vezes impossibilitam o tra-
tamento e a permanência do dente em boca, por serem vias de acesso 
de microrganismos e frequentemente fragilizam a estrutura dental. 
Entretanto, caso seja possível seu selamento de forma efetiva, o tra-
tamento das perfurações permite manter o dente, o que se torna es-
pecialmente importante quando envolve áreas estéticas. A paciente 
M.S.S. compareceu à Associação Brasileira de Odontologia – Seção 
Goiás buscando atendimento odontológico com queixa estética e com 
dor provocada nos incisivos centrais superiores. Ao exame clínico, os 
dentes 11 e 21 apresentavam alteração severa de cor e história de 
traumatismo. Ainda era possível observar, por transparência do te-
cido gengival, a presença de um material extravasado para fora do 
canal radicular. A tomografia computadorizada foi solicitada, onde 
observou-se perfuração radicular nos dois incisivos, na região do ter-
ço médio vestibular da raiz. No dente 11, havia a presença de cones 
de guta-percha extravasados pela perfuração, para a região do pe-
riodonto vestibular. Foi planejado o acesso cirúrgico para remover os 
fragmentos de material obturador e selar as perfurações com MTA. 
A cirurgia foi realizada sem intercorrências, e após a remoção das 
suturas em 10 dias, a paciente foi encaminhada para a reabilitação 
protética, em que foram confeccionadas duas facetas somente nos in-
cisivos centrais, devolvendo estética e função aos dentes afetados. O 
selamento de perfurações com MTA é um procedimento previsível e 
com bom prognóstico, nos casos em que há pleno acesso à região e 
pequena extensão da área perfurada.
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INTER-RELAÇÃO ENTRE PERIODONTIA E PRÓTESE NA 
REABILITAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL ANTERIOR: 
RELATO DE CASO
Laís Jaime, Lays Noleto Nascimento, Jésio Rodrigues Silva

A reabilitação oral envolve o restabelecimento da função e es-
tética do indivíduo, influenciando em sua satisfação e qualidade de 
vida, além de possibilitar a integração de diferentes áreas da odonto-
logia. Objetivo: Reabilitação estética e funcional em dentes anteriores 
envolvendo cirurgia de aumento de coroa clínica, confecção de 3 co-
roas e 1 faceta cerâmica com a finalidade de reprodução de um sorriso 
harmônico e natural. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 57 
anos, bom estado de saúde geral, relatou insatisfação com a estética do 
sorriso e restaurações antigas nos dentes anteriores. Ao exame clínico, 
verificou-se que as restaurações dos elementos 12, 11, 21 e 22 não se 
apresentavam com equilíbrio de forma e proporção, além de sorriso 
gengival. O plano de tratamento proposto foi a realização de cirurgia 
periodontal com aumento de coroa clínica, além de três coroas totais 
(12, 11 e 21) e uma faceta cerâmica (22), todas em dissilicato de lítio. 
Foi realizada cirurgia de aumento de coroa clínica com gengivectomia 
e osteoplastia. Após respeitado o tempo de cicatrização e adequação 
gengival (03 meses), foi realizado o preparo para coroas totais e face-
ta, seguido de moldagem, seleção de cor, e confecção de provisórios. 
Após as etapas laboratoriais e prova das restaurações de cerâmica, 
obtendo reprodução satisfatória das características naturais, foi feita 
cimentação com cimento resinoso dual. No acompanhamento, obser-
vou-se periodonto saudável e paciente satisfeita com estética e função 
dos elementos dentários. Considerações finais: O planejamento inter-
disciplinar com inter-relação da periodontia e prótese para um caso 
de complexa resolução estética foi fundamental para um resultado fi-
nal que atendesse às expectativas da paciente.
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REABILITAÇÃO ORAL EM PACIENTE COM SÍNDROME DE 
CHRIST-SIEMENS TOURCINE: UM RELATO DE CASO
Wallacy Ricardo Coelho dos Santos, Lays Noleto Nascimento, Jésio Rodrigues Silva, Francine Moreira

A síndrome de Christ-Siemens Tourcine, também conhecida 
como displasia ectodérmica hipoidrótica(DEH) engloba um grupo de 
condições hereditárias em que duas ou mais estruturas anatômicas, 
originárias do ectoderma, possuem falhas no seu desenvolvimento. 
Dessa forma, observa-se aplasia ou hipoplasia dos tecidos, como: pele, 
cabelos, dentes e glândulas sudoríparas. Objetivo: Relatar um caso 
clínico de reabilitação oral em paciente infantil com Displasia Ecto-
dérmica Hipoidrótica (DEH). Relato de caso:Paciente do sexo mas-
culino, 8 anos, foi levado pela mãe à Faculdade de Odontologia da 
UFG, com a queixa de ausência de todos os dentes. Clinicamente foi 
possível notar as características da DEH, como hipotricose, hipoidro-
se e hipodontia, observando radiograficamente apenas os germes dos 
dentes 36 e 46. Optou-se pela confecção de próteses totais superior e 
inferior, com o objetivo de devolver ao paciente a função e estética. 
Para confecção das próteses totais, realizouse moldagem inicial com 
alginato, para posterior confecção de moldeira individual e moldagem 
funcional. Foram, então, confeccionadas as bases de prova e o plano de 
cera, feito ajuste e delimitação do plano de orientação, montagem dos 
dentes e acrilização. As próteses foram instaladas verificando estabili-
dade, retenção e adaptação. O resultado final foi de notável evolução 
positiva de fonação, estética, funcionalidade e autoestima da criança. 
O acompanhamento semestral é de suma importância para troca das 
próteses, de forma que as mesmas não prejudiquem o desenvolvimen-
to estomatognático do paciente. Considerações finais:A reabilitação 
oral com próteses totais para o paciente com DEH restabeleceu a fun-
ção mastigatória do paciente, contribuiu para o desempenho da fala, 
e melhora no aspecto estético da face.
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QUERUBISMO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E 
RADIOGRÁFICAS – RELATO DE CASO 
Gabrielle Silva Torres Guilarducci, Carolina Cintra Gomes, Denise Campos Amaral, Rogério Ribeiro de Paiva, 
Ananda Amaral Santos

Objetivo: apontar as principais características do Querubis-
mo, seus principais sinais e sintomas, bem como ilustrar com um caso 
clínico dessa patologia. Relato de Caso: paciente do sexo masculino, 
13 anos de idade, procurou atendimento clínico para tratamento or-
todôntico. Durante a anamnese a mãe relatou que o paciente já havia 
sido diagnosticado com querubismo, assim como ela. Ao exame clíni-
co extrabucal foi possível observar aumento de volume mandibular si-
métrico bilateralmente. No exame clínico intrabucal observamos falta 
de alguns dentes, apinhamento ântero-inferior e aumento de volume 
nos rebordos alveolares na mandíbula. Ao exame radiográfico notou-
-se múltiplas lesões radiolúcidas multiloculares com aspecto “bolhas 
de sabão” nas regiões de corpo da mandíbula e ramo da mandíbula 
bilateralmente provocando impacção dentária nos dentes 32, 33, 43 e 
deslocamento dentário dos dentes 34, 44, 45, 46. A mãe relatou ainda, 
que o paciente realiza acompanhamento clínico e radiográfico regu-
larmente e que o paciente não se queixa de sintomatologia dolorosa 
apesar de ter dificuldade na mastigação pela falta de alguns dentes. 
Considerações finais: como não há tratamento específico para essa 
patologia, a conduta do profissional deve ser orientadora, no sentido 
de que o paciente possa conviver com o problema sem envolvimento 
psicológico secundário até a idade adulta, quando se espera regressão 
espontânea das lesões ósseas.
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OTIMIZAÇÃO DA ESTÉTICA ATRAVÉS DA CORREÇÃO DAS 
INCISAIS DE DENTES ANTERIORES SUPERIORES COM 
RESINA COMPOSTA: RELATO DE CASO
Geovanna Lima Guimarães, Pollyana Sousa Lôbo El Zayek

Os desgastes dentais ocorrem devido ao contato repetitivo 
com os dentes antagonistas e fricção funcional, provocando sua dimi-
nuição no sentido cérvico-incisal. A busca por um sorriso perfeito tem 
aumentado a procura por procedimentos odontológicos. Procedimen-
tos restauradores adesivos diretos têm demonstrado ótimos resultados 
nos casos de desgaste das bordas incisais. O objetivo deste trabalho é 
relatar a reconstrução das bordas incisais dos dentes anteriores supe-
riores, restabelecendo estética e função. Paciente IBC, 50 anos, sexo 
feminino, compareceu à clínica odontológica da UniEVANGÉLICA 
com queixa principal “meus dentes estão desgastados, pequenos”. A 
sugestão foi o aumento das bordas incisais com resina composta na 
técnica direta. Foi obtido o modelo de estudo para enceramento e 
confecção da guia de silicona. Na sessão restauradora, realizou-se o 
isolamento alternativo com cianoacrilato, aplicou-se o sistema adesivo 
e posicionou-se a guia de silicona, para que fossem acamadas as por-
ções de resina composta (Filtek Z250 - 3M ESPEâ). Na outra sessão, 
foi realizado o acabamento final e o polimento. Uma proservação foi 
realizada três anos depois, e a paciente pediu para aumentar mais 
um pouco as bordas incisais. Concluímos que as resinas compostas 
estão cada vez mais versáteis, atendendo a diversas situações clínicas, 
respondendo positivamente aos apelos estéticos dos pacientes. A guia 
de silicona proporcionou agilidade e previsibilidade no procedimento 
restaurador.
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MANIFESTAÇÕES ORAIS DECORRENTES DA INFECÇÃO 
PELO SARS-COV-2 EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: 
UMA SÉRIE DE CASOS
Gustavo Alves da Silva Borges, Ana Carolina Serafim Vilela, Camila Alves Costa, Suzane Aparecida de 
Oliveira, Nadia do Lago Costa

A Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, tem 
mostrado efeitos mucotrópicos que podem afetar a integridade da 
mucosa oral. Estudos demonstraram que as manifestações orais asso-
ciadas a essa doença podem estar associadas a infecção viral direta ou 
indireta. As manifestações orais diretas são classificadas como úlceras 
necróticas/hemorrágicas, ulcerações semelhantes a aftas e petéquias. 
Objetivo: Relatar uma série de 9 casos de pacientes hospitalizados 
com Covid-19 que apresentaram manifestações orais de Covid-19. 
Relato de casos: Trata-se de 9 casos clínicos de pacientes hospitali-
zados com Covid-19, sendo 5 homens e 3 mulheres, com média de 
idade de 50 anos. Múltiplas petéquias foram diagnosticadas no palato 
de três pacientes com sintomas moderados de Covid-19, sem relato 
de dor ou desconforto. Outros três pacientes, também com sintomas 
moderados de Covid-19, apresentaram múltiplas úlceras semelhan-
tes a aftas em mucosa jugal e palato com sintomatologia dolorosa à 
palpação durante o exame físico intraoral. Na unidade de terapia in-
tensiva, três pacientes com sintomas críticos da doença apresentaram 
úlceras necróticas/hemorrágicas acometendo mucosa labial, rebordo 
alveolar e língua, sendo caracterizadas por sangramento e áreas focais 
de necrose rasa. Todos os casos foram acompanhados por dentistas 
da equipe multidisciplinar dos hospitais e a terapia de fotobiomodula-
ção foi utilizada para o tratamento das manifestações orais, além das 
orientações do reforço da higiene oral e hidratação. Considerações 
finais: Fica evidente a relação entre a infecção pelo SARS-Cov-2 e o 
desenvolvimento das alterações na mucosa oral, bem como a impor-
tância do exame odontológico de rotina para a detecção e tratamento 
das manifestações orais.
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REPERCUSSÃO CLÍNICA DE UM QUARTO CANAL NÃO 
TRATADO E O IMPACTO DA TCFC NO DIAGNÓSTICO DO 
FRACASSO ENDODÔNTICO
Geovana Ribeiro dos Santos, Mônica Misaé Endo, Orlando Aguirre Guedes, Iussif Mamede Neto, Helder 
Fernandes de Oliveira

A persistência de uma periodontite apical pós intervenção en-
dodôntica pode ser justificada pela não sanificação de um canal poten-
cialmente contaminado, não localizado em um tratamento anterior. O 
quarto canal de um molar superior (MV2) quando não tratado, pode 
abrigar um biofilme bacteriano intacto culminando na perpetuação 
da infecção. O objetivo do trabalho foi o de demonstrar o impacto 
da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) na localiza-
ção e planejamento do retratamento endodôntico em molar superior 
direito acometido por uma periodontite apical. Paciente, de 42 anos, 
compareceu ao atendimento com queixa de dor localizada no dente 
16. A radiografia periapical não evidenciou nenhuma radioluscência, 
porém as imagens da TCFC nos diferentes cortes, elucidaram que o 
canal mésio-palatino (MV2) não havia sido instrumentado e tratado. 
Desta forma, iniciou-se o tratamento endodôntico pela abertura co-
ronária, do qual com o auxílio da magnificação óptica, realizou um 
desgaste controlado na região do assoalho da câmara pulpar através 
da ponta ultrassônica Finder, o que favoreceu a localização do canal 
MV2. Em seguida, realizou-se as etapas de exploração, odontometria, 
preparo e medicação intracanal. A utilização da TCFC no diagnósti-
co e planejamento do retratamento endodôntico do dente 16 bem o 
uso do ultrassom como auxiliar no desgaste controlado do assoalho 
foram fundamentais para a localização e manejo clínico do processo 
de sanificação do caso.



27

ACHADOS RADIOGRÁFICOS QUE APONTAM SEMELHANÇAS 
DOS PADRÕES OCLUSAIS E ANOMALIAS DENTÁRIAS EM 
GÊMEOS MONOZIGÓTICOS
Yuri Martins Barbosa, Lourrany do Carmo Araujo, Rhonan Ferreira da Silva, Robson Rodrigues Garcia

Dentes supranumerários são elementos que excedem a quan-
tidade comum à cavidade oral, ocorrem tanto na dentição decídua 
quanto mista, e trazem como causa desarranjos durante o processo de 
organogênese, desencadeados majoritariamente por fatores de cunho 
genético. Há predomínio de dentes supranumerários em região ante-
rior de maxila com maior manifestação no sexo masculino, sem pre-
dileção racial. Objetivos: Relatar a incidência de dentes supranume-
rários, assim como a correlação da oclusão em gêmeos monozigóticos. 
Relato de Caso: Os pacientes LGA 13a7m e LGA 13a7m, ambos do 
sexo masculino, compareceram ao consultório odontológico priva-
do para avaliação da presença de dentes supranumerários inclusos e 
posterior extração, com finalidade ortodôntica. Em análises dos exa-
mes solicitados para o planejamento ortodôntico, observaram-se se-
melhanças significativas entre o padrão oclusal dos gêmeos, ambos 
apresentavam oclusão dentária em classe III de Angle, apinhamento 
dos dentes anteriores na maxila e na mandíbula, porém sem mordida 
cruzada anterior. A projeção cefalométrica lateral apresentou ainda 
um padrão facial convexo compatível com a classe II de Angle o que 
corroborou para o diagnóstico de má oclusão de classe III dentária. 
Considerações Finais: Em consonância com a literatura e a partir da 
abordagem dos casos acima é possível concluir que a presença de den-
tes supranumerários com localização contra ou ipsilateral em gêmeos 
tem importante influência genética, assim como o padrão de desen-
volvimento facial e oclusal, porém sabe-se que diante da exposição a 
fatores ambientais distintos, há alterações quanto ao desenvolvimento 
do padrão fenotípico de cada indivíduo.
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REABILITAÇÃO COM PLACA OBTURADORA PALATINA EM 
PACIENTE COM COMUNICAÇÃO BUCONASAL: UM RELATO 
DE CASO
Nathálya Olivieira Silva Vieira, Lays Noleto Nascimento, Cláudio Rodrigues Leles, Nadia do Lago Costa

O éster do ácido benzóico, também conhecido por cocaína, 
é um alcalóide estimulante com efeitos anestésicos utilizada funda-
mentalmente como uma droga recreativa. A comunicação buconasal 
devido ao uso excessivo de cocaína, se deve ao seu potencial vasocons-
tritor, induzindo isquemia local, o que leva à necrose do septo nasal e 
tecidos adjacentes. Objetivo: Relatar caso de reabilitação de paciente 
acometido por lesão destrutiva em cavidade oral e nasal, induzida por 
cocaína, através de confecção de obturador palatino. Relato de caso: 
Paciente M.P.S., 50 anos, usuário de cocaína por aspiração nasal há 
13 anos, apresentou-se com queixa de refluxo buconasal de sólidos e 
líquidos durante a alimentação, fala hiper-nasalada e quadro de infec-
ção em região oral, nasal e infraorbitária. No exame extrabucal, verifi-
cou-se nariz em sela. No intrabucal, foi observada comunicação buco-
nasal, caracterizada por defeito ovóide localizado próximo à transição 
entre palato duro e palato mole. O paciente utilizava dispositivo para 
vedamento do defeito palatino, porém sem estabilidade. O plano de 
tratamento inicial consistiu em substituir o dispositivo prévio por uma 
placa obturadora palatina, realização de terapia fotodinâmica (aPDT) 
e uso de antimicrobianos. Assim, foi feita moldagem e obtenção do 
modelo para confecção da placa em laboratório, obedecendo os li-
mites das ameias dentárias, e incluindo grampos confeccionados com 
fios ortodônticos, oferecendo estabilidade. Após 15 dias, observou-se 
melhoria nas funções orais do paciente com a placa em uso. Conside-
rações finais: O tratamento parcial com placa obturadora para veda-
mento de comunicação buconasal pode restaurar a função oral e foné-
tica, permitindo o restabelecimento da qualidade de vida do paciente.
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ABORDAGEM CIRÚRGICA CONSERVADORA DO 
AMELOBLASTOMA EM REGIÃO DO CORPO, ÂNGULO, RAMO 
E CABEÇA DA MANDÍBULA
Lourrany do Carmo Araujo, Weuler dos Santos Silva, Alberto Ferreira da Silva Júnior, Rubens Jorge Silveira

O ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial benig-
no, localmente agressivo, infiltrativo e assintomático. Manifesta-se 
principalmente na mandíbula em pacientes entre 4ª e 5ª década de 
vida, apresenta altas taxas de recidivas, mas raramente sofre trans-
formação maligna. Os tratamentos variam entre conservadores (des-
compressões seguidas por curetagem ou enucleação), e radicais como 
a mandibulectomia parcial e/ou total. Este relato objetiva apresentar 
o caso clínico do paciente E.G.S 33 anos, sexo feminino, compareceu 
ao consultório queixando-se de dor e aumento de volume em mandí-
bula lado esquerdo, apresentava histórico de biópsia incisional prove-
niente de outro serviço confirmando a hipótese de ameloblastoma. A 
ectoscopia apresentava movimentos mandibulares livres e discreta as-
simetria facial. Ao exame de imagem nota-se extensa lesão unilocular 
hipodensa de bordas bem definidas, comprometendo corpo, ângulo, 
ramo mandibular, coronoide e cabeça mandíbula do lado esquerdo e 
inclusão do dente 38 na região basal da mandíbula.Considerando o 
histórico da paciente, achados clínicos e imaginológicos, optou-se pela 
descompressão com instalação de dispositivo, sob anestesia local, a fim 
de permitir irrigações frequentes. Após 6 meses, observou-se resposta 
satisfatória frente a descompressão, permitindo um segundo tempo 
cirúrgico no qual realizou-se a exérese da lesão. Diante do exposto 
conclui-se que o tratamento conservador cirúrgico, permite manter a 
arquitetura óssea, mesmo diante dos riscos cirúrgico inerentes a lesão. 
Frente a lesões de grandes proporções o tratamento cirúrgico conser-
vador deve ser considerado, pois apresenta menor morbidade. A ex-
pertise da equipe diante de patologias cirúrgicas é fundamental, bem 
como o comprometimento do paciente com a terapia escolhida.
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ALTERAÇÃO ÓSSEA PERIIMPLANTAR DE IMPLANTES 
COM SUPERFÍCIE HIDROFÍLICA E HIDROFÓBICA: ENSAIO 
CLÍNICO RANDOMIZADO
Beatriz Silva de Oliveira, Ana Carulina Rezende de Moraes Ferreira, Eunice Ellen Gontijo de Menezes, 
Cláudio Rodrigues Leles, Túlio Eduardo Nogueira

Implantes dentários podem variar quanto ao tipo de superfí-
cie, sendo os hidrofóbicos (HFB) aqueles com tratamento por jatea-
mento abrasivo e condicionamento ácido e os hidrofílicos (HFI) os 
que recebem este mesmo tratamento, mas em um ambiente protegido 
por nitrogênio e seguido pelo armazenamento em solução salina neu-
tra. Esta abordagem hipoteticamente favorece e acelera a osseointe-
gração de implantes HFI. No entanto, pouco se sabe sobre o efeito 
da superfície nas alterações ósseas periimplantares (AOP). Objetivo: 
Avaliar e comparar a AOP de implantes com superfícies HFI e HFB 
instalados em espaços desdentados unitários posteriores (EDUPs). 
Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado que incluiu 
indivíduos com =1 EDUPs. Cada EDUP foi randomizado e alocado 
para um dos grupos de estudo, que variaram quanto ao tipo de super-
fície utilizada: HFI (Neodent Helix GM® Acqua) ou HFB (Neodent 
Helix GM® Neoporo). Radiografias periapicais digitais foram obtidas 
15 dias após instalação de cada implante e 15 dias após instalação 
da prótese. O software ImageJ foi utilizado para análise das imagens, 
mensurando-se o nível ósseo periimplantar (distância do 1º contato 
osso-implante à plataforma do implante) a partir de um protocolo pa-
dronizado. Foi realizada análise descritiva e inferencial (teste T parea-
do). Resultados: Foram avaliadas 54 imagens referente ao acompanha-
mento de 27 implantes (HFB: n=16; HFI: n=11). Observou-se AOP 
de -0,04±0,49mm no grupo HFB e de -0,44±0,52mm no grupo HFI, 
sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,06). 
Conclusões: Até o acompanhamento de 15 dias pós-instalação das 
próteses, não houve diferença estatisticamente significativa na AOP 
entre os grupos HFB e HFI.
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REABILITAÇÃO COMPLETA COM PRÓTESE PARCIAL 
REMOVÍVEL: UM RELATO DE CASO
Melissa Procópio Rodrigues, Lays Noleto Nascimento, Jésio Rodrigues Silva

As próteses parciais removíveis (PPRs) são opções viáveis e efe-
tivas para reabilitação de pacientes desdentados parciais em que há 
contraindicação para reabilitação com implantes. Objetivo: Relatar 
um caso clínico que as próteses parciais removíveis foram uma alter-
nativa acessível de planejamento protético para paciente desdentado 
parcial, com finalidade de alcançar uma melhora na eficiência masti-
gatória, estética e fonética. Relato de caso: F. R. F. H, 57 anos, relata 
ausência de vários elementos dentários e desconforto em realizar ativi-
dades diárias devido a problemas dentários. No exame clínico, foram 
verificados desgastes e fraturas incisais nos dentes remanescentes, e 
as arcadas superior e inferior foram classificadas como classe III de 
Kennedy, modificação 2 e classe III de Kennedy, modificação 1, res-
pectivamente. O plano de tratamento proposto envolveu restauração 
dos remanescentes e reabilitação com PPRs em ambos os arcos. As 
restaurações em resina composta foram realizadas em sessão única, 
com técnica a mão livre, atentando-se às dimensões médias dos dentes 
anteriores. Para confecção das PPRs, iniciou-se com moldagem ini-
cial, delineamento, preparo de boca e moldagem final, que foi enviada 
ao laboratório para confecção da estrutura metálica. Em seguida, rea-
lizou-se prova da estrutura, confecção e orientação dos planos de cera 
e registro, além de seleção da cor, montagem e prova dos dentes para 
posterior acrilização e instalação. Após 30 dias de acompanhamento, 
a paciente relata adaptação e melhora na função mastigatória e qua-
lidade de vida. Considerações finais: O planejamento protético com 
PPRs pode ser uma alternativa efetiva de baixo custo e tempo clínico 
de trabalho reduzido, quando comparado a outras modalidades de 
tratamento reabilitador.
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IMPACTO E OS BENEFÍCIOS DO ENDOGUIDE NO MANEJO 
DE UM INCISIVO CENTRAL SUPERIOR COM OBLITERAÇÃO 
DO CANAL RADICULAR
Geovanna Gomes Farias de Oliveira, Mônica Misaé Endo, Orlando Aguirre Guedes, Iussif Mamede Neto, 
Helder Fernandes de Oliveira

O presente estudo teve por objetivo exemplificar os benefícios 
e as vantagens do acesso guiado (Endoguide) em um dente com perio-
dontite apical e obliteração do canal radicular. Paciente 40 anos, gêne-
ro masculino, procurou atendimento com queixa de dor localizada e 
alteração de cor do dente 11. Na anamnese, relatou história prévia de 
traumatismo dentário na região dos incisivos superiores. A radiografia 
periapical e a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) 
revelaram uma obliteração do canal radicular. Diante do diagnóstico 
de uma calcificação do canal radicular associada a uma periodontite 
apical sintoma´tica infecciosa, a realização do tratamento endodôn-
tico foi necessária. Em função do alto risco de acidentes, desvios ou 
mesmo iatrogenias, optou-se pelo acesso endodôntico guiado (Endo-
guide). Para a confecção do guia de acesso, foi realizado o escanea-
mento intrabucal do paciente. As tomográficas e do escaneamento 
foram sobrepostas para a criação do guia cirúrgico. Com o auxílio 
de um software de implantodontia, o modelo virtual foi criado e pos-
teriormente enviado para impressão em uma impressora 3D. Com o 
guia em posição, uma broca tronco-cônica de 1.3 mm diâmetro e 20 
mm de comprimento foi utilizada para criação do acesso através da 
obliteração. O canal radicular foi instrumento por meio da técnica co-
roa-ápice, preenchido pasta de hidróxido de cálcio, do qual permane-
ceu por 14 dias. Posteriormente foi obturado por meio da técnica da 
condensação lateral e restaurado com resina composta Bullkfill A2. A 
técnica de acesso guiado (Endoguide) demonstrou ser uma ferramenta 
viável e adequado para o manejo clínico dente 11 acometido por uma 
obliteração do canal radicular.
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ESTRATIFICAÇÃO SIMPLIFICADA E NATURAL COM 
RESINAS COMPOSTAS EM DENTES ANTERIORES: UM 
RELATO DE CASO
Lays Noleto Nascimento, Vinicius Dornelas Alves de Oliveira, Hugo Figueiredo Carvalho, Rodrigo Borges 
Fonseca

A obtenção do mimetismo da estrutura dental, em procedi-
mentos restauradores classe IV de dentes anteriores, reforça o pro-
tocolo de restaurações com caracterização intrínseca e técnica de es-
tratificação natural. Objetivo: Demonstrar uma sequência de análise 
de cor e planejamento/restauração com resina composta de um caso 
complexo de reprodução natural de um incisivo lateral após fratura 
acidental. Relato de caso: J.C.L.C., 22 anos relatou insatisfação com 
a estética do sorriso após ter sido submetida a restaurações diretas nos 
elementos 21 e 22, devido a fratura coronária extensa, e sem exposi-
ção pulpar. Durante o exame clínico, foi verificado que as restaurações 
em resina composta classe IV não se apresentavam em harmonia com 
os homólogos em cor, forma e contorno. O plano de tratamento con-
sistiu em substituir a restauração pré-existente através da técnica de 
estratificação, avaliando melhor a cor e escolhendo novos materiais. 
Após análise cromática com fotografia e definição do mapa cromático 
de cor destes dentes, confeccionou-se um guia de silicone em modelo 
encerado. A resina usada foi CLEARFIL™ AP-X ES-2 (Kuraray, Ja-
pão). Removeu-se as restaurações existentes, preparando-se um bisel 
e seguindo com o condicionamento ácido seletivo do esmalte e uso de 
adesivo autocondicionante; em seguida, as resinas selecionadas foram 
aplicadas buscando a simulação do halo incisal opalescente e anato-
mia interna dentinária com efeitos ópticos marcantes. No resultado 
final observou-se a reprodução fiel das características dentárias natu-
rais. Considerações finais: O estudo da estrutura dental a ser repro-
duzida pode ser facilitado com fotografias e técnicas incrementais de 
estratificação das diferentes camadas de resina objetivando garantir o 
mimetismo óptico dental.
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DEFEITO ÓSSEO DE STAFNE COM ROMPIMENTO MEDIAL 
DO CANAL DA MANDÍBULA: RELATO DE CASO
Lourenço Estevão de Oliveira Morais, Karine Kristiny Faria Gomes, Lourrany do Carmo Araujo, Robson 
Rodrigues Garcia

Defeito Ósseo de Stafne é uma lesão radiolúcida, bem circuns-
crita e assintomática, majoritamente encontrada em região posterior 
de mandíbula e unilateral, abaixo do canal mandibular. Esta patologia 
é de origem idiopática, mas está fortemente relacionada à presença 
de glândulas salivares no local. Quanto à prevalência, tem predileção 
pelo sexo masculino, na quinta ou sexta década de vida. O objetivo 
deste trabalho é descrever um relato de caso clínico de Defeito Ósseo 
de Stafne, em paciente J.F.B.R, gênero masculino, de 69 anos, que 
compareceu à clínica odontológica a fim de realizar exames periódi-
cos. Ao analisar a radiografia panorâmica, observou-se uma lesão ra-
diolúcida unilocular em região posterior de mandíbula direita. O pa-
ciente negou sintomatologia dolorosa ou sensibilidade na região. Os 
achados radiográficos somados à história clínica permitiram conside-
rar a hipótese diagnóstica de Defeito Ósseo de Stafne ou Cisto Ósseo 
Simples. Para fins de diagnóstico diferencial e caracterização da lesão, 
foi solicitado uma tomografia computadorizada que revelou uma área 
hipodensa, ovalada no corpo direito da mandíbula, com bordas bem 
definidas, rompendo a cortical lingual mandibular e a margem me-
dial do canal da mandíbula. Além disso, os achados anatomopatoló-
gicos também foram compatíveis com a hipótese diagnóstica. Portan-
to, após esse estudo conclui-se que, um profissional bem capacitado e 
atualizado, está apto a alcançar um diagnóstico conclusivo dispondo 
apenas de exames de imagem, para tanto, é necessário que o mesmo 
saiba distinguir os achados radiográficos do Defeito Ósseo de Stafne 
de outras lesões agressivas comuns a região.
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ANÁLISE DE PROPRIEDADES DE PLACAS 
MIORRELAXANTES OBTIDAS POR IMPRESSÃO 3D E 
CADCAM EXPOSTAS A ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL
Pedro Roberto Braz Rodrigues, Júlia Correa Raffaini, Fernanda Panzeri, Rebeca Franco de Lima Oliveira

As placas oclusais são dispositivos removíveis fabricadas com 
resina acrílica termopolimerizável, impressão 3D ou fresaras em siste-
mas CAD/CAM. Objetivo: analisar a estabilidade de cor, resistência 
à flexão e rugosidade de superfície de resinas para confecção de pla-
cas oclusais utilizadas no sistema de impressão 3D e fresagem CAD/
CAM em comparação com resinas acrílicas polimerizadas termica-
mente. Metodologia: para análise da estabilidade de cor e rugosidade, 
foram obtidas amostras na dimensão 14mm de diâmetro x 2mm de 
espessura. Para análise da resistência à flexão, foram obtidas amos-
tras de 25mm x 2mm x 2mm. Todos os espécimes foram separados 
em três grupos, segundo o tipo de envelhecimento o qual foi subme-
tido: ciclagem termomecânica, escovação simulada e controle. Após 
os envelhecimentos, as leituras de rugosidade e cor foram realizadas, 
assim como o teste de resistência à flexão de três pontos (EMIC-DL). 
Resultados: as análises indicaram que os maiores valores de rugosida-
de encontrados para as 3 resinas foi quando elas foram submetidas a 
ciclagem termomecânica (p < 0,05), com menor valor de alteração 
de rugosidade para a resina 3D. Em relação a alteração de cor (?E), 
quando submetidas a escovação, a menor alteração de cor ocorreu 
para a resina 3D diferente (p < 0,05) da resina CAD-CAM, ambas 
apresentaram valores de ?E acima dos limites de perceptibilidade e 
aceitabilidade . Já para a resistência a flexão, a resina mais resistente 
foi CAD-CAM diferente (p < 0,05) da 3D e termopolimerizável nos 
grupos controle e escovação, e semelhante (p > 0,05) a 3D quando 
submetidas a CTM. Conclusão: conclui-se que a resina 3D apresen-
tou maior longevidade que as outras resinas testadas, traduzida por 
menores alterações de rugosidade de superfície e de cor.
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CONDUTA CLÍNICA E CIRÚRGICA DE AMELOBLASTOMA 
MAXILAR: RELATO DE CASO
Rodrigo Wilmes dos Santos, Sebastião Silvério de Sousa Neto, Bruno Miranda Silva Lima, Raquel Barbosa 
Pires Lohr, Elismauro Francisco de Mendonça

Paciente, 55 anos, sexo masculino, leucoderma, compareceu 
ao Hospital de Câncer Araújo Jorge com queixa de obstrução nasal em 
novembro de 2020 no Serviço de Cabeça e Pescoço. Relatou ter nota-
do o início dos sintomas há dois meses, e exames de imagem demons-
traram lesão expansiva envolvendo seio maxilar direito. Biopsia inci-
sional foi realizada em março de 2021 e o exame anatomopatológico 
(AP) foi de cisto odontogênico tipo glandular. O paciente foi encami-
nhado para o serviço de odontologia e na avaliação odontológica pré 
cirúrgica foi observado que os dentes 18,17,16,15 e 14 apresentavam 
mobilidade e com testes de vitalidade pulpar negativos. Procedimento 
cirúrgico foi realizado em novembro de 2021, incluindo a extração 
dos dentes 18,17 e 16, tratamento endodôntico dos dentes 15,14 e 
curetagem de toda a lesão e envio do espécime para exame AP, cujo 
resultado foi de Ameloblastoma (AM). O paciente foi orientado quan-
to a neoplasia AM e seu comportamento biológico e a importância 
do seguimento próximo. Após 6 meses encontra-se livre de doença. 
O AM é um tumor odontogênico benigno, de natureza epitelial, com 
crescimento lento e agressivo, que afeta principalmente a mandíbula 
e mais raramente a maxila. Quando envolve seios paranasais como o 
seio maxilar a tomada de decisão terapêutica torna-se complexa, pois 
a possibilidade de recidiva é maior, tendo em vista, a característica do 
osso da maxila apresentar mais espaços medulares facilitando o pro-
cesso de invasão do AM. O proposito de apresentar este caso é discutir 
a localização de AM em maxila envolvendo seio maxilar e a conduta 
terapêutica estabelecida com base na literatura atual.
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DISPLASIA FIBROSA ASSOCIADA A CISTO ÓSSEO 
ANEURISMÁTICO: RELATO DE CASO
Raquel Barbosa Pires Lohr, Paula Vitória Bido Gellen, Bruno Miranda Silva Lima, Elismauro Francisco de 
Mendonça, Renato Moreira Aguiar

Paciente, 14 anos, sexo masculino, feoderma, foi referenciado 
para o Hospital de Câncer Araújo Jorge, com queixa de “aumento de 
volume boca” há cerca de 12 meses, com evolução lenta, assintomá-
tico e com dificuldade para deglutição e fala. O paciente relatou ter 
realizado biopsia incisional na sua cidade de origem, cujo diagnósti-
co anatomopatológico (AP) foi de Lesão Central de Células Gigantes 
(LCCG). Exame físico local evidenciou assimetria facial e expansão 
do osso mandibular do lado direito, com envolvimento do corpo e 
ramo mandibular e mais acentuado por lingual. Exames radiográficos 
convencionais e tomográficos indicavam uma lesão de natureza óssea 
expansiva com padrão misto. Exames bioquímicos do sangue, como 
os níveis de fosforo, cálcio, fosfatase alcalina e paratohormonio foram 
normais, descartando um Tumor Marrom do Hiperparatireoidismo. 
Com base nos exames radiográficos e pré-operatórios foi indicado 
uma cirurgia conservadora, com preservação da mandíbula para faci-
litar a deglutição e fala do paciente e proposto tratamento com corti-
cóide intralesional, por tratar-se de individuo jovem e resultado de AP 
prévio de LCCG. Pós-operatório foi sem intercorrência e o laudo ana-
tomopatológico da peça cirúrgica foi de uma Displasia Fibrosa asso-
ciada a Cisto Ósseo Aneurismático. O objetivo de apresentar este caso 
é salientar a importância de um bom diagnóstico clínico, radiográfico 
e histopatológico na definição da Displasia Fibrosa e lesões associadas, 
que permitiu preservar a estrutura óssea da mandíbula, sem compro-
metimento da estética e melhora da qualidade de vida do paciente. O 
paciente encontra-se em acompanhamento e orientado sobre o com-
portamento biológico da Displasia Fibrosa em mandíbula.
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