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O Uso da Tomografia Computadorizada Feixe Cônico no 
Diagnóstico Complementar de Sinusite Odontogênica 
– Relato de Caso
Monalisa Teixeira Zamblute1, Joyce Helena Cruz de Oliveira1, Marcella de Oliveira1 Junqueira, Mike Luís do Nascimento1, 
Luciano Ambrósio Ferreira1
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Introdução: A sinusopatia (sinusite) é caracterizada por uma inflamação e/ou infecção que compromete principalmente o seio maxilar 
(SM), a mesma pode se manifestar uni ou bilateralmente. O SM é considerado o maior seio paranasal, sendo o primeiro a se desenvolver, 
alcançando sua maturidade entre 12 a 14 anos de idade, na mesma fase da erupção dos molares. Levando em conta a proximidade das 
raízes dos dentes maxilares posteriores com o SM, podem-se associar as sinusites relacionadas a causas odontogênicas. Objetivo: 
Apresentar um caso clínico que utilizou a TCFC como método de diagnóstico complementar no quadro de sinusite odontogênica. Mé-
todo: Avaliação do seio maxilar por cortes coronais, sagitais e axiais obtidos pela TCFC, verificando a presença de velamento sinusal, 
espessamento de mucosa, cistos de retenção de muco, comunicação bucossinusal, antrólitos, corpos estranhos e proximidade com 
raízes dentárias dos dentes posteriores como possíveis causadores de sinusite crônica. Relato de Caso: A imagem radiográfica auxilia 
no diagnóstico complementar fornecendo dados importantes ao exame clínico e permite visualização de estruturas anatômicas, bem 
como, o SM e os dentes. Nota-se presença de fratura no segundo molar, sendo, porta de entrada para microrganismos até o SM, oca-
sionando a inflamação do mesmo por conta da conexão do ápice do dente e o próprio SM. Conclusão: A TCFC mostrou-se eficiente 
quanto a resolução das imagens e diagnóstico complementar de sinusite odontogênica, sendo a mesma o exame padrão ouro nestes 
casos. Com isso, o diagnóstico precoce e correto é importante no tratamento e alívio dos sinais e sintomas.

Palavras-chave: Sinusite Maxilar, Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, Diagnóstico.
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Avaliação da Rugosidade Promovida por Diferentes 
Concentrações de Ácido Fluorídrico em Cerâmicas 
Reforçadas por Dissilicato de Lítio
Ana Paula de Almeida Nunes1, Ana Paula Silva de Mello1, Diogo de Azevedo Miranda1
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Introdução: Cerâmicas à base de dissilicato de lítio apresentam propriedades ópticas que a destacam quanto à estética em relação 
à maior parte dos sistemas cerâmicos1-2. A adesão à estrutura dentária remanescente é obtida a partir da sensibilidade desse grupo 
de material à ação do ácido fluorídrico (AF), que permite a exposição dos cristais de dissilicato de lítio e favorece a união aos agentes 
cimentantes resinosos3. Para que o AF seja utilizado sem prejuízo à rigidez estrutural da cerâmica ou à qualidade da adesão, são 
essenciais cuidados com sua concentração e o tempo de exposição4. Objetivo: Avaliar a influência do ácido fluorídrico em diferentes 
concentrações e tempos de aplicação na rugosidade de superfície de cerâmica à base de dissilicato de lítio. Métodos: 32 corpos-
-de prova em forma de pastilhas circunferenciais, divididos em quatro grupos de acordo com o protocolo de aplicação, variando-se a 
concentração e o tempo de condicionamento, a saber: G1 – 5%, 40s; G2 – 5%, 80s; G3 – 10%, 20s; G4 – 10%, 40s. Médias de rugosi-
dade de superfície foram obtidas por análise perfilométrica tridimensional (Nanovea PS50 Optical), analisadas estatisticamente, e com 
geração de imagens para análise qualitativa. Resultados: Nos grupos 1, 2 e 4 houve aumento significativo da rugosidade de superfície 
após ação do ácido fluorídrico (p<0,05). Imagens tridimensionais permitiram inferir que os corpos-de-prova do grupo 1 apresentaram 
maior variação de picos e vales. Conclusão: O ácido fluorídrico promoveu alterações na superfície cerâmica, sendo recomendado seu 
uso em concentração de 5% por 40s, onde há menor risco de fragilidade da cerâmica.

Palavras-chave: Ácido Fluorídrico, Porcelana Dentária, Condicionamento Ácido Dentário.
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Avaliação Quantitativa da Inserção Intraóssea de 
Núcleos Metálicos Fundidos
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Introdução: Os núcleos metálicos fundidos (NMF) são estruturas individualizadas e cimentadas em dentes tratados endodonticamente, 
com a finalidade de favorecer a distribuição das forças e promover máxima retenção da restauração protética. Para que isto ocorra, os 
NMFs necessitam ter comprimento, diâmetro, inserção radicular e inserção intraósseas ideais. Objetivo: O objetivo do presente estudo 
foi avaliar, por meio de radiografias digitais, características do NMF (comprimento, diâmetro, inserção radicular e inserção intraóssea) 
e dente (comprimento radicular, diâmetro radicular e nível ósseo). Métodos: Foram analisadas 500 radiografias periapicais digitais de 
dentes uni ou multirradiculares, com tratamento endodôntico e retentor intrarradicular do tipo núcleo metálico fundido, marcando, em 
tabela específica, qual dente apresentava retentor, a medida de seu comprimento, diâmetro, inserção radicular e inserção intraóssea. 
Além disto, foi avaliado o comprimento e diâmetro radicular do dente e nível ósseo. Resultados: Dos 500 dentes analisados radio-
graficamente, 4% apresentaram NMF com parâmetros satisfatórios, 96% apresentaram parâmetros insatisfatórios. Quanto à inserção 
radicular, 88,3% dos dentes anteriores e 91,6%dos posteriores apresentaram-se  aquém do ideal. A inserção intraóssea estava aquém 
do ideal em 95,3%dos dentes anteriores e em 94,8%  dos dentes posteriores. Em relação à largura M-D, foram encontrados 99,5% 
(anteriores) e 99% (posteriores) dentro dos critérios ideais. Conclusão: Foi possível concluir que grande parte dos núcleos apresentava 
medidas de inserção radicular aquém do ideal/aceitável. As medidas de larguras M-D, entretanto, se apresentavam dentro dos limites 
ideais/aceitáveis, em sua maioria.

Palavras-chave: Técnica para Retentor Intrarradicular, Raiz Dentária, Radiografia Dentária.
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Avaliação Morfofuncional da Articulação Temporoman-
dibular: Um Estudo Observacional Transversal Sobre 
Osteoartrose e Mobilidade
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Introdução: Com o decorrer do tempo, a articulação temporomandibular (ATM) sofre mudanças a fim de manter a adaptação do tecido 
articular frente a forçasexternas. Quando elas ultrapassam o limite da ATM, ocorrem injúrias,possibilitando o surgimento da disfunção. 
Quando de origemarticular, as alteraçõesdegenerativas são as mais comuns,apresentando diferentes variações em sua fisiopatolo-
gia, epidemiologia eprognóstico, como sinais e sintomas. Assim, faz necessário o uso deexames de imagem, como a panorâmica 
para ATM, para realizar um corretodiagnóstico. Objetivos: Verificar se há associação entre a osteoartrose, alterações funcionais e 
alterações morfológicas da ATM. Métodos: Trata-se de um estudo de natureza observacional, do tipo transversal, que avaliouatravés 
de exames de imagem pelo método da planigrafia, a associação dossubtipos de degeneração óssea da ATM com a distribuição dos 
espaços articularese com a classificação da excursão condilar. A amostra foi constituída por 77pacientes (154 ATM), de ambos os 
sexos, com idade mínima de 18 anos. Resultados: Não houve diferença significativa em relação as variáveisrelacionadas a alterações 
degenerativas e a excursão condilar, a alteraçõesdegenerativas e ao espaço articular, assim como na excursão condilar em relaçãoao 
espaço articular (p>0,05). Conclusão: Observou uma maior prevalência deosteodegeneração nos casos de normoexursão (55,6%) 
e no espaço articularpreservado (48,6%). Entretanto, como não houve associação estatisticamentesignificativa entre as imagens da 
amostra, outros estudos com metodologiasemelhante, porém com exames mais acurados, são necessários para esclarecera relação 
entre osteodegeneração e alterações funcionais e morfológicas da ATM.

Palavras-chave: Transtornos da articulação temporomandibular, Osteoartrose, Diagnóstico por imagem.
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Avaliação da Condição de Saúde Bucal e Qualidade 
de Vida de Pacientes em Terapia Renal Substitutiva e 
Pré-Dialítica.
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Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um grave problema de saúde pú-blica mundial, consiste em uma perda parcial da função 
renal, de forma lenta, progressiva e irreversível. Recentemente, diversas doenças bucais estão associadas a DRC.1-3 Objetivo: Ava-
liar a saúde bucal e qualidade de vida em pacientes em terapia renal substitutiva (TRS) e portadores de DRC pré-dialítica. Métodos: 
Trata-se de um estudo do tipo transversal com 17 indivíduos submetidos à TRS e 54 indivíduos portadores de DRC pre-dialitica. A 
periodontite crônica foi classificada de acordo com a Academia Americana de Periodontologia. Os dados da qualidade de vida foram 
obtidos por meio do instrumento Oral Health Impact Profile na forma reduzida (OHIP-14)4, adaptado e validado em português. Resul-
tados: A saúde bucal, representada pelo índice CPO-D, no grupo DRC pré-dialítica encontra-se pior quando comparado ao grupo TRS 
(27,39 ± 7,05 vs 18,76 ± 7,2; p=0,001); assim como a média de qualidade de vida quando comparado ao grupo TRS (8,9 ± 5,3 vs 5,88 
± 5,85, p=0,14). Em relação aos domínios, a inabilidade psicológica e incapacidade estavam aumentados no grupo DRC enquanto a 
dor estava associado ao grupo TRS, com significância estatística. Conclusão: Considerando que os indivíduos envolvidos no estudo 
são de alto risco, percebemos que esta é uma população que requer estratégias e intervenções precoces referentes a saúde bucal e, 
consequentemente, da qualidade de vida.
Palavras-chave: Saúde Bucal, Doença Renal Crônica e Terapia de Substituição Renal
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