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EDITORIAL  
 

 

Pelo segundo ano consecutivo realizamos o evento científico “II Congresso On 
line de Odontologia Hospitalar da UFJF” com a participação de professores que 
impulsionam a área. A odontologia hospitalar é uma habilitação que tem contribuído 
muito com a redução de complicações hospitalares relacionadas a focos infecciosos 
ontogênicos, reduz tempo de internação e também os custos aos sistemas públicos de 
saúde. 

No evento, houve a oportunidade de de apresentação de trabalhos científicos.  
A organização do evento, em sua segunda edição, foi empreendida pela Prof. Dra. 

Gisele Maria Campos Fabri, pela Prof. Dra. Maria das Graças Afonso Miranda Chaves e 
pelos integrantes da Liga Acadêmica da Odontologia Hospitalar da UFJF constituída pela 
presidente Raíssa Caputo de Azevedo, tesoureira Victória Boechat Feyo, secretária Ana 
Flávia de Oliveira Assis e integrantes Luis Carlos Gouvea Filho, Paula Hallack Goddi 
Campos, Lívia dos Anjos Martins, Maria Carolina Carvalho Tricote Resende, Nicolle 
Cristina Oliveira e Pula e Ana Clara Titoneli Abreu. 

Os presentes ANAIS são a reunião dos resumos referentes a mais de 40 trabalhos 
recebidos e apresentados em formato de slide. Tais resumos são de autoria de, em sua 
maioria, acadêmicos de odontologia de diversas universidades em vários estados do 
país.  

 Os trabalhos puderam ser submetidos por todos os participantes devidamente 
inscritos no congresso, respeitando as áreas descritas no edital sendo elas: Patologia 
Oral, Odontologia Hospitalar e Estomatologia. Os resumos passaram pela avaliação da 
comissão científica e apenas os aprovados foram apresentados.  
  Agradecemos a todos e todas que participaram, como apresentadores de trabalho 
ou como ouvintes, professores, palestrantes, alunos e comissão científica. Esperamos 
que as próximas edições do Congresso Online de Odontologia Hospitalar possam contar 
cada vez mais com o engajamento de nossa comunidade acadêmica, promovendo 
autoconhecimento, integração e crescimento científico.  
 

Juiz de Fora, setembro de 2021 
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1. USO DA DESMOPRESSINA PARA PREVENÇÃO DE 
SANGRAMENTO EM CIRURGIAS ORAIS EM PACIENTES COM 

DISTÚRBIOS DA HEMOSTASIA – REVISÃO SISTEMÁTICA 

Gustavo Souza Galvão, Mariana Massuda, Luiz Alberto Valente Soares Junior, 
Maria Paula Siqueira de Melo Peres, Juliana Bertoldi Franco.  

Divisão de Odontologia - Instituto Central - Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - São Paulo - Brasil. 

gus.galvao@hotmail.com 

 
Introdução: Cirurgias orais realizadas em pacientes com desordens da hemostasia 

representam eventos com risco hemorrágico elevado. A desmopressina (DDAVP) é um 

fármaco sintético análogo à vasopressina que pode ser utilizado para prevenção e 

tratamento de sangramentos. Objetivo: Identificar as indicações, eficiência e segurança 

do uso da desmopressina para prevenção de complicações hemorrágicas em cirurgias 

orais realizadas em pacientes com distúrbios da hemostasia. Metodologia: Nessa 

revisão sistemática da literatura, a formulação da pergunta de pesquisa foi realizada de 

acordo com a estratégia PICO. Uma ampla busca foi realizada por dois revisores nas 

bases de dados Pubmed, EMBASE, LILACS, SciELO, CENTRAL e Clinical Trials, com 

os descritores: desamino arginina vasopressina, cirurgia bucal, extração dentária, 

procedimentos cirúrgicos bucais e cirurgia. Foram incluídos estudos intervencionistas e 

observacionais analíticos que respondem à questão da pesquisa, com protocolos de 

DDAVP bem descritos, nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados até janeiro 

de 2021. Resultados: Um total de 14 artigos foram incluídos e analisados através de 

matrizes de síntese, sendo 7 artigos do tipo coorte histórica, 5 estudos quase-

experimentais sem grupo controle, 1 coorte prospectiva e 1 ensaio clínico randomizado 

e controlado. Ao menos 269 pacientes passaram por 496 procedimentos cirúrgicos. 

Quanto aos diagnósticos, 167 (62,08%) pacientes foram portadores de Doença de von 

Willebrand (DvW), 67 (24,91%) hemofílicos A e 35 (13,01%) indivíduos com outras 

condições, como cirrose hepática, desordens plaquetárias, deficiências isoladas de 

fatores de coagulação, Doença de Gaucher e portadoras sintomáticas de hemofilia A. O 

protocolo mais utilizado foi o DDAVP em via endovenosa ou subcutânea, com dose de 

0,3 µg/kg, administrado em única aplicação, 1 hora antes da cirurgia. Conclusão: As 

principais indicações do DDAVP são DvW tipo 1 e Hemofilia A leve. A administração de 

DDAVP foi eficiente para prevenir sangramento em 91,5% dos pacientes, não havendo 

relatos de eventos adversos graves. Contudo, a carência de ensaios clínicos 

randomizados e limitações dos estudos produzidos não permitiram clara análise do efeito 

do uso de DDAVP para prevenção de sangramento em cirurgias orais. 

 

 

mailto:gus.galvao@hotmail.com
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2. LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE COMO TRATAMENTO EM 
CASOS DE MUCOSITE ORAL INDUZIDA POR RADIOTERAPIA E 

QUIMIOTERAPIA 

Dulce Maria Silva Marinheiro de Moraes*, Thaís Karoline de Lucena Godoy*, Tatianny 
Carneiro Fonseca**, Arthur Bezerra de Barros Rocha***  

*Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA **Universidade de 
Pernambuco - UPE ***Universidade Federal de Alagoas – UFAL  

moraesdulce56@gmail.com 

  

Introdução: A Mucosite Oral (MO), é uma inflamação na mucosa bucal, caracterizada 

por eritemas e/ou ulcerações que causam dor e desconforto, sendo um dos principais 
efeitos colaterais do tratamento quimioterápico ou radioterápico. Uma das alternativas 
terapêuticas para a MO é a laserterapia, sendo utilizada como forma de 
tratamento/cicatrização e tem obtido respostas positivas do ponto de vista clínico e 
funcional. Ratificando, ainda, a importância do Cirurgião-Dentista (CD) na equipe 
multidisciplinar dos hospitais. Objetivos: Discutir, através de uma revisão de literatura, 

o uso de Lasers de Baixa Intensidade, em Odontologia, com propósito 
terapêutico/preventivo, na redução dos sintomas dolorosos da MO induzida por 
tratamentos antitumorais. Metodologia: Refere-se a um estudo do tipo revisão 
bibliográfica. Priorizando artigos publicados entre o período de 2015 a junho de 2021 nos 
idiomas português, inglês e espanhol. Para coleta de dados foram utilizados os 
descritores: “Mucosite”, “Lasers”, “Neoplasias”, “Odontologia”, conforme DeCS, através 
da base de dados do SCIELO, BVS e GOOGLE ACADÊMICO. Resultado: Um dos 
principais agravos do tratamento oncológico é o aparecimento da MO, reação aguda 
mais comum, sendo caracterizada como uma inflamação na mucosa oral, manifestando-
se inicialmente como um certo grau de eritema podendo evoluir para úlceras. Uma das 
alternativas de tratamento para a MO é a terapia a laser, essa alternativa tem obtido 
retornos clínicos positivos, podendo ser aplicada tanto de forma preventiva quanto 
curativa. Quando utilizado, o laser de baixa potência, para reparação tecidual estimula o 
aumento do tecido de granulação, formação de novos vasos sanguíneos, regeneração 
de linfáticos, proliferação dos fibroblastos, aumento da produção de colágeno e 
aceleração do processo de cicatrização. Sendo utilizado diariamente promoverá a 
proliferação celular, estimulando a cicatrização dos tecidos e, consequentemente, 
diminuindo o desconforto causado pelas úlceras. Portanto, é essencial o CD 
desempenhar um papel na equipe multidisciplinar de tratamento do câncer, fornecendo 
aos pacientes métodos de tratamento/prevenção diante os efeitos colaterais. 
Conclusão: Observa-se que o uso do laser como uma forma de tratamento para a MO, 
apresenta bons resultados, sendo uma forma terapêutica não invasiva, tendo um bom 
custo/benefício, trazendo melhor qualidade de vida para os pacientes oncológicos, 
destacando assim, a necessidade do CD na área hospitalar. 
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3. AUTO-ENXERTIA NA RECONSTRUÇÃO DO DORSO NASAL NO 
TRATAMENTO DE NEOPLASIA CUTÂNEA: UM RELATO DE 

CASO 

  
1Maria Luísa Alves Lins*, 1Victor Leonardo Mello Varela Ayres de Melo, 1Ana Luíza 
Ingelbert Silva, 1Lucas Viana Angelim, 2Rodrigo Henrique Mello Varela Ayres de Melo, 
3Deise Louise Bohn Rhoden, 4Milena Mello Varela Ayres de Melo Pinheiro, 5Zélia de 
Albuquerque Seixas, 6Luis Henrique Campelo de Lira, 7Ricardo Eugenio Varela Ayres de 
Melo 

1Graduando(a) do Curso de Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco 

2Médico da Sociedade Sulina Divina Providência; Médico da Fundação de Saúde Novo 
Hamburgo – Rio Grande do Sul.  

3Médica Patologista; Docente da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

4Graduanda do Curso de Medicina pela Faculdade de Medicina de Olinda 

5Docente do Curso de Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco 

6Médico do Hospital do Câncer de Pernambuco 

7Coordenador do curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo 
Facial pela Universidade Federal de Pernambuco 

linsluisam@gmail.com 

  
INTRODUÇÃO: Carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, surge 
nas células basais e tem como causa principal exposição solar. Acomete principalmente 
as áreas expostas do corpo e é diagnosticado através de biópsia. A escolha do 
tratamento depende do tipo, tamanho, localização e profundidade de penetração, idade 
e condições de saúde. A perda ou ausência da pele requer, em alguns casos, um 
substituto para melhorar o processo de cicatrização. A técnica de autoenxertia pode ser 
utilizada como forma de tratamento funcional e estético em casos de ressecção 
neoplásica. OBJETIVOS: Objetiva-se mostrar a importância estético-funcional do 

autoenxerto em casos de perda tecidual na região da face por um carcinoma basocelular. 
METODOLOGIA:  Trata-se de um relato de caso de uma paciente queixando-se de 

assimetria na região de dorso nasal. O tratamento de escolha foi a ressecção total da 
lesão, com margens de segurança e autoenxertia. RESULTADOS: Paciente, gênero 

feminino, leucoderma, 56 anos, compareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Buco Maxilo Facial da Universidade Federal de Pernambuco, queixando-se de 
assimetria na região de dorso nasal, com coloração diferenciada e bordas elevadas.  O 
diagnóstico de carcinoma basocelular, veio previamente,  após a realização de uma 
biópsia do tipo incisional e posteriormente o tratamento de escolha foi a ressecção total 
da lesão, com margens de segurança e autoenxertia. Após a anestesia local, foi realizada 
a ressecção total do processo patológico e analisada a profundidade do leito receptor 
para escolha da área doadora. Assim, foi confeccionada a moldagem da área cruenta 
onde área doadora escolhida foi a região pré-axilar direita considerando a cor, a textura 
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do tecido e a viabilidade do mesmo. O tegumento foi disposto no leito receptor 
imediatamente após a sua retirada do sítio doador. Tanto a região doadora quanto a 
enxertada foram suturadas com fio do tipo mononylon 6-0 a pontos separados. 
Histologicamente, confirmou-se o diagnóstico de carcinoma basocelular. A paciente foi 
examinada a cada 15 dias e teve alta após 01 ano de evolução com resultado estético e 
funcional satisfatório, sem recidivas. CONCLUSÕES: Observou-se boa aceitação do 
retalho cutâneo e um excelente resultado estético bem como, também, a necessidade 
de uma boa anamnese e conduta terapêutica para o êxito do tratamento, obtendo assim 
uma ótima cicatrização, devolvendo a paciente a estática e função desejadas.  
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4. ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS ASSOCIADOS AO TRANSTORNO 
DA ARDÊNCIA BUCAL 

  
Pillar Gonçalves Pizziolo*¹, Matheus Souza Silva¹, Ana Carolina Carvalho Reis¹, João 
Paulo Santana da Silva¹, Larissa Campos Cordeiro¹, Luiz Miguel Ferreira ¹, Marcela 
Corrêa dos Santos ¹, Maria Eline da Silva Muniz¹, Pâmela Policarpo Pereira¹, Gracieli 
Prado Elias² 

¹ Discente do Curso de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de 

Fora, MG, Brasil; 

² Docente do Departamento de Odontologia Social e Infantil da Faculdade de 

Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil. 
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Introdução: A dor crônica é frequentemente entendida no contexto biopsicossocial como 

um fenômeno multidimensional, no qual fatores psicológicos influenciam na experiência 
da dor, contribuindo para sua cronicidade e consequentemente, para redução da 
qualidade de vida. O transtorno da ardência bucal (TAB) é uma condição de dor crônica, 
de natureza neuropática, caracterizada por queimação e dor na área orofacial, na 
ausência de alterações patológicas locais ou sistêmicas. Logo, uma das etapas básicas 
no diagnóstico de pacientes com TAB é descartar outras causas dentárias e condições 
sistêmicas. Uma vez que trata-se de uma doença crônica dolorosa, que nem sempre 
apresenta tratamento responsivo, pode-se esperar que ela gere estados emocionais 
negativos. Objetivos: O objetivo do presente estudo é evidenciar os aspectos 
biopsicossociais que influenciam no transtorno da ardência bucal, bem como verificar se 
um perfil psicológico alterado é capaz de influenciar os sintomas. Metodologia: Para tal, 
foi realizada uma revisão literária de estudos recentes nas plataformas digitais MedLine, 
SciElo ePeriódico Capes. Resultados: De acordo com a literatura, a dor crônica, não 
adequadamente aliviada, pode levar a alterações funcionais que impactam no convívio 
social, na qualidade do sono, na auto-estima e outros aspectos que corroboram para um 
declínio na qualidade de vida. O TAB é um transtorno de dor complexo, frequentemente 
associado a comorbidades somáticas extraorais, como ansiedade, depressão e 
distúrbios do sono. Conforme os estudos, pacientes com TAB relatam níveis mais 
elevados de ansiedade e / ou depressão em comparação com grupos-controle 
saudáveis. Isso, porque a dor crônica pode agravar ou provocar tais patologias devido 
ao estresse que esses pacientes experimentam. Além disso, resultados demonstraram 
que pacientes com depressão e sintomas de ansiedade evidenciam maior hipervigilância 
de dor em comparação com pacientes sem doenças psicológicas associadas. 
Conclusão: O papel e o efeito dos fatores psicológicos no TAB ainda requerem uma 

investigação mais aprofundada. No entanto, para melhorar a qualidade de vida desses 
pacientes são necessários esforços que promovam a redução da dor e a estabilidade 
psicológica. Mediante o exposto, os profissionais de saúde devem estabelecer uma 
abordagem biopsicossocial dos pacientes com TAB, visando um tratamento mais preciso 

e efetivo. 
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5.  ATENÇÃO ODONTOLÓGICA EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

  

Marcela Corrêa dos Santos* ¹, Ana Carolina Carvalho Reis¹, João Paulo Santana da 

Silva¹, Larissa Campos Cordeiro¹, Luiz Miguel Ferreira¹, Maria Eline da Silva Muniz¹, 

Matheus Souza Silva¹, Pâmela Policarpo Pereira¹, Pillar Gonçalves Pizziolo¹, Gracieli 

Prado Elias ² 

¹ Discente do Curso de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 
MG, Brasil; 

² Docente do Departamento de Odontologia Social e Infantil da Faculdade de 

Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil 

marcelacorrea.acad@outlook.com 

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer é uma das principais 
causas de morte no mundo, causando cerca de 10 milhões de óbitos somente no ano de 
2020. Caracteriza-se pelo crescimento anormal, agressivo e incontrolável de células, 
invadindo diversos órgãos e tecidos do corpo, levando a complicações sistêmicas. Os 
tratamentos mais comuns empregados são a radioterapia, quimioterapia e/ou cirurgia. 
Pacientes oncológicos, em tratamento, podem apresentar alterações na cavidade bucal 
como xerostomia, mucosite, alteração de paladar e infecções fúngicas, as quais 
requerem o acompanhamento de um cirurgião-dentista. Objetivo: Este estudo visa 
destacar as alterações bucais em pacientes oncológicos e ressaltar a importância da 
assistência odontológica durante o tratamento do câncer. Metodologia: A metodologia 
utilizada nesta revisão de literatura foi a busca de estudos nas bases de dados PubMed, 
Scielo e Google Acadêmico. Os termos utilizados foram “Assistência Odontológica”, 
“Pacientes com câncer” e os termos correspondentes em inglês. Os critérios de inclusão 
foram textos dos últimos 10 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol. Artigos em 
desacordo com o tema foram excluídos. Resultados: Os pacientes oncológicos, devido 

ao intenso tratamento quimioterápico e/ou radioterápico, sofrem diversas alterações 
bucais, sendo as mais comuns: xerostomia, alterações de paladar, mucosites, infecções 
fúngicas e virais oportunistas, trismo e periodontites, condições que podem comprometer 
não só o próprio tratamento, como também a qualidade de vida dos pacientes. Além 
disso, poucos pacientes recebem acompanhamento odontológico durante o tratamento 
da doença, o que requer maior divulgação sobre tal benefício, além da educação dos 
cirurgiões-dentistas para o atendimento. Além da laserterapia, as boas práticas de 
higiene oral (escovação diária, uso de fio dental e uso tópico de flúor) também podem 
melhorar a saúde bucal dos pacientes oncológicos. Conclusão: Pode-se concluir que a 
atenção odontológica antes, durante e após a radioterapia-quimioterapia, se mostra 
extremamente necessária para a qualidade de vida dos pacientes, interferindo 
diretamente no sucesso do tratamento oncológico. Os cirurgiões-dentistas devem estar 
aptos ao manejo e adoção de condutas e tratamentos disponíveis, visto a elevada 
incidência de alterações bucais durante o tratamento do câncer. 
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6. IMPORTÂNCIA DO MANEJO ODONTOLÓGICO NO PRÉ E PÓS 

OPERATÓRIO NA CIRURGIA DE TROCA VALVAR EM PACIENTES 

CARDIOPATAS 

Giovana dos Santos Lima DUTRA*¹, Maria Ivanda Rabelo do RIO¹, Andressa da Silva 

COELHO¹, Marina Lima LYRA¹, Davi Ramos RODRIGUES¹, Beatriz Menegon 

VALVANO¹, Bruno Teixeira Gonçalves RODRIGUES¹, Nathália de Almeida FREIRE², 

Maria Eliza Barbosa RAMOS¹, Mônica Simões ISRAEL¹. 

¹Departamento de Diagnóstico e Terapêutica, Faculdade de Odontologia – Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

²Hospital da Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil. 

giovanadutraa@gmail.com 

INTRODUÇÃO: Pacientes eletivos de cirurgia de troca valvar devem ser avaliados e 

submetidos ao tratamento odontológico para adequação e manutenção de saúde oral 

tanto no pré, quanto no pós-operatório, uma vez que a existência de foco de infecção 

oral pode ser responsável pela piora substancial da saúde sistêmica. OBJETIVO: 

Ressaltar a importância da presença da equipe odontológica no âmbito hospitalar 

atuando na adequação da condição bucal de pacientes eletivos de cirurgia de troca 

valvar no pré e pós-operatório. METODOLOGIA: Foi realizada uma busca bibliográfica 

no “Pubmed”, “Google Scholar” e “Scielo”, utilizando os descritores “valve replacement 

surgery AND oral health”, “bacterial endocarditis AND cardiac surgery AND dental care” 

e “cardiovascular disease AND dental treatment” no período de 2014 a 2021, sendo 

selecionado 10 artigos. RESULTADOS: Estudos relatam que a presença de focos 

infecciosos orais, mais especificamente a periodontite, podem estar relacionados com o 

desenvolvimento da endocardite bacteriana, sendo que indivíduos portadores de 

insuficiência cardíaca têm maior predisposição à bacteremia. A literatura relata que a 

saúde oral dos pacientes eletivos de cirurgia cardíaca é deficiente, apresentando quadro 

de periodontite que varia de moderada à grave, o que pode levar a um piora sistêmica 

de saúde. Sendo assim, no pré-operatório da valvuloplastia, os pacientes devem ser 

encaminhados para o serviço odontológico para manutenção da saúde oral, removendo 

qualquer foco infeccioso bucal, pois este apresenta risco para o desenvolvimento da 

bacteremia e possível infecção pós-operatória.  CONCLUSÃO: A presença da equipe 

odontológica no âmbito hospitalar se faz extremamente necessária para garantir uma 

melhor qualidade de vida para os pacientes eletivos de cirurgia de troca valvar. Medidas 

preventivas como atenção primária, promoção de saúde oral e atendimento 

odontológico, podem reduzir significamente os quadros infecciosos e inflamatórios no 

pré e pós-operatório, melhorando a saúde sistêmica desses pacientes. 
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7. INFECTANDO A MENTE: SÍNDROME DE BURNOUT EM 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DA COVID-19 
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Larissa Campos Cordeiro1, Marcela Corrêa dos Santos1, Maria Eline da Silva Muniz1, 

Matheus Souza Silva1, Pâmela Policarpo Pereira1, Pillar Gonçalves Pizziolo1 e Gracieli 

Prado Elias2 

1 Discente do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, 

Juiz de Fora, MG, Brasil. 

2 Docente do Departamento de Odontologia Social e Infantil da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, MG, Brasil. 
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INTRODUÇÃO: A prolongada pandemia da doença do coronavírus 2019 (COVID-19) 
modificou a maneira que vivemos, relacionamos e trabalhamos. No âmbito profissional, 
esta doença tem levado ao esgotamento físico e mental dos profissionais da saúde que 
estão na linha de frente. OBJETIVO: Investigar, através de uma revisão de literatura, a 

relação entre a qualidade de vida no trabalho e a síndrome de Burnout (SB) nos 
profissionais da saúde durante a pandemia da COVID-19. METODOLOGIA: Realizou-

se uma busca de referências publicadas nas bases de dados PubMed, Scielo e Google 
Acadêmico em 2020 e 2021. Foram utilizados os unitermos “Health Personnel”, “COVID-
19” e “Burnout Syndrome”, combinados entre si, através do Operador Booleano AND. 
RESULTADOS: Os dados obtidos demonstram que a SB caracteriza-se por uma 

exaustão emocional, despersonalização, baixa eficácia profissional, com etiologia 
multidimensional, que pode acometer indivíduos que trabalham diretamente com 
pessoas. Os sintomas prevalentes são ansiedade, depressão, menor satisfação e 
qualidade do atendimento. Desse modo, os trabalhadores da área da saúde, durante a 
pandemia, tornam-se um grupo suscetível para esta síndrome, dada a natureza exigente 
de sua profissão e ambiente de trabalho, principalmente no Brasil, uma vez que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) sofre um desmonte e uma desestruturação ocasionada 
pela falta de investimentos. Os profissionais enfrentam uma pandemia viral de elevada 
transmissibilidade, lidando com a falta de EPIs e pessoal capacitado, sobrecarga de 
trabalho (elevada jornada de trabalho), perturbação dos padrões de sono, desequilíbrio 
entre a vida profissional e pessoal, privação de necessidades pessoais e familiares. Além 
disso, precisam superar o medo da exposição, pois possuem três vezes mais chances 
de contrair o vírus do que a população em geral. CONCLUSÕES: A SB é uma doença 
que está prejudicando a saúde mental dos profissionais da saúde durante a pandemia 
da COVID-19. O bem-estar físico, mental e profissional é essencial para um bom 
desempenho, o que não ocorre com rotinas e horas de trabalho estressantes, que põem 
em risco a qualidade de vida dessas pessoas, cujas expectativas e responsabilidades 
são grandes, nesse momento tão crítico. É essencial que equipes de psicólogos 
trabalhem em conjunto com as equipes de linha de frente, para que eles mantenham 
suas mentes saudáveis e seu trabalho contra o coronavírus seja exitoso. 
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8. IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO ODONTOLÓGICA NOS CUIDADOS 

COM A HIGIENE BUCAL EM UNIDADES DE TERAPIAS INTENSIVAS 

(UTIs): UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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 ¹ Discente do Curso de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 
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matheuacontato0i@gmail.com  

Introdução: Pacientes gravemente enfermos em Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) e 

com saúde oral deficiente têm maior possibilidade de desfechos desfavoráveis, em virtude de 

dependerem da equipe do hospital para atenderem às suas necessidades de higiene bucal. 

Objetivo: Revisar a literatura quanto a importância da atuação odontológica nos cuidados com 

a higiene bucal em pacientes gravemente enfermos em UTIs. Metodologia: Através das bases 

de dados eletrônicas Pubmed, Cochrane Library e Scopus, utilizando os descritores “intensive 

care units AND dentistry” e “critically ill patient AND dentistry” foram incluídos no estudo, as 

publicações nas línguas portuguesa e inglesa referentes ao assunto, de 2004 a 2021. Foram 

excluídos do trabalho os artigos sobre o tema, aos quais não se teve acesso ao texto completo 

e estudos que não atendem ao propósito da pesquisa. Resultados: A literatura sugere que a 

saúde bucal das pessoas se agrava após a admissão em UTIs. A doença crítica associada à 

intubação diminui a imunidade oral, pois amplia a probabilidade de boca seca. O acesso para 

os cuidados bucais é reduzido, devido a presença do tubo endotraqueal, que favorece a 

colonização bucal por patógenos microbianos. Sem os cuidados adequados de higiene e 

devido ao ressecamento da cavidade oral, pela abertura prolongada da boca, o efeito tampão 

da saliva fica prejudicado. Em consequência, o biofilme aparece em estado tão complexo que 

se apresenta, relativamente, resistente ao controle químico, o que gera a necessidade de uma 

ruptura mecânica (escovação). Outra complicação comum em pacientes ventilados é a 

Pneumonia associada à ventilação (PAV), na qual o tubo endotraqueal usado para oxigenação 

do paciente, atua como um canal para que as bactérias bucais patogênicas atinjam os 

pulmões. Atualmente, a atuação odontológica nas UTIs é irregular em âmbito nacional e a 

prestação de serviço é realizada de maneira não padronizada. Conclusão: É de extrema 

importância a conscientização geral dos gestores em saúde sobre a necessidade da presença 

dos cirurgiões-dentistas nas equipes multiprofissionais. Assim, será possível a promoção da 

saúde integral nos pacientes internados em UTIs, visto que médicos e enfermeiros não atuam 

ativamente na prática dos cuidados bucais requeridos. 
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9. AGENESIA DENTÁRIA PÓS-TRATAMENTO ONCOLÓGICO: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

Lucas Nogueira Ramos1*, Cibele Velloso-Rodrigues1 
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lucas.ramos13@hotmail.com 

Introdução: A agenesia dentária corresponde a um distúrbio craniofacial de etiologia 
multifatorial em que há a ausência de um ou mais elementos dentários. Dessa maneira, 
componentes de ordem ambiental podem comprometer tanto o crescimento quanto a 
diferenciação e a formação dos dentes em qualquer estágio da odontogênese. Assim, 
mesmo que os recentes avanços no tratamento oncológico tenham possibilitado a 
melhoria do prognóstico e aumento da sobrevida de pacientes pediátricos, verifica-se 
que estes tornam-se mais suscetíveis às complicações craniofaciais de longo prazo, das 
quais destaca-se a agenesia dentária de elementos permanentes. Objetivo: Analisar a 

produção científica acerca da associação entre agenesia dentária e tratamento 
oncológico pediátrico. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa de 

literatura, tendo como descritores de busca “tooth agenesis”, “chemotherapy” e 
“radiotherapy”. Foram considerados artigos em língua inglesa, disponíveis nas bases 
Pubmed e Scopus, publicados de 2009 a 2021. Artigos de revisão e casos clínicos foram 
excluidos. Resultados: A busca resultou em 19 artigos, dos quais 5 foram selecionados 

para leitura e análise. A idade do diagnóstico de câncer variou entre um mês e 16,3 anos. 
As neoplasias malignas majoritariamente estudadas foram: Leucemia linfoblástica 
aguda, leucemia (não especificada), rabdossarcoma em cabeça e pescoço, linfoma não 
Hodkins e tumor de Wilms. Pacientes submetidos ao tratamento radioterápico a níveis 
de radiação que variaram entre 12 Grays (Gy) e 50,4 Gy mostraram-se mais suscetíveis 
ao desenvolvimento de AD. A prevalência de agenesia dentária variou entre 16,2% e 
69,23%. Em apenas um estudo a suscetibilidade à agenesia dentária não foi atribuída à 
menor idade dos pacientes. Conclusão: O tratamento oncológico, especialmente o 

radioterápico, associa-se à ocorrência de agenesia dentária de elementos permanentes 
entre pacientes pediátricos. A maior ou menor idade de realização do tratamento 
antineoplásico parece não influenciar na prevalência desta anomalia craniofacial. Nesse 
contexto, destacam-se a importância da assistência e do acompanhamento odontológico 
durante e após o tratamento oncológico, bem como da colaboração multiprofissional em 
Saúde.  
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10. O USO DA LASERTERAPIA NA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS 
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da Silva1, Julia de Souza Simões1, Kelvin Thomas Bernardes da Silva1, Manuella 
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Vanessa Magnata Sales2. 
 
1Universidade de Pernambuco 
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emerson.lira@upe.br 
 

Introdução: O tratamento antineoplásico, incluindo a quimioterapia e radioterapia, é 
capaz de afetar a atividade celular do organismo, sobretudo tecidos com rápida 
proliferação como a mucosa oral. Essa terapêutica, a depender da dose, induz danos 
celulares no epitélio que, somado a imunossupressão, tornam o paciente mais suscetível 
a infecções. A mucosite oral (MO), é uma afecção bucal comumente apresentada por 
pacientes oncológicos. Clinicamente caracteriza-se por uma complicação inflamatória 
onde pode-se observar lesões eritematosas que podem evoluir para úlceras na cavidade 
bucal, causando dores e desconfortos que dificultam a mastigação e deglutição. Para 
prevenção e tratamento da mucosite oral, o uso do laser de baixa potência se destaca 
como uma alternativa promissora, de modo a estimular o metabolismo celular e a 
cicatrização do tecido afetado, ampliando a qualidade de vida do paciente e reduzindo 
possíveis complicações durante o tratamento oncológico. Objetivo: Elucidar os efeitos 
e benefícios do uso do laser no tratamento e prevenção da MO. Metodologia: Foram 
realizadas pesquisas a partir dos descritores “mucosite”, “laserterapia” e “odontologia” 
cadastrados no DECS, nas bases de dados SCIELO e PUBMED, com 6 artigos nos 
idiomas português e inglês entre os anos 2013 e 2020. Resultados: O laser de baixa 

potência possui um significativo poder cicatrizador por estimular a produção de elastina 
e colágeno, e ativar células de defesa como os linfócitos e macrófagos. Além disso, 
muitos pacientes relatam uma redução considerável de dores após a laserterapia, tendo 
em vista sua atuação no aumento da produção de opioides endógenos e diminuição da 
produção de prostaglandina, conferindo um poder analgésico satisfatório. Sua atuação 
rápida e menos invasiva conferem um maior conforto ao paciente, além de diminuir 
complicações atreladas ao tratamento antineoplásico, consequentemente reduzindo a 
incidência de infecções oportunistas presentes nos ambientes hospitalares. Conclusão: 

Portanto, foi possível evidenciar que a laserterapia é um método eficiente para o 
tratamento da mucosite oral, diminuindo a sintomatologia da patologia, como a 
dificuldade de mastigação e deglutição e por conseguinte aumentando a qualidade de 
vida de pacientes oncológicos. Por conta desses fatores benéficos é possível afirmar que 
o uso do laser de baixa potência é uma técnica promissora e eficiente para o tratamento 
da mucosite oral.  
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11. A PRESENÇA DA XEROSTOMIA EM PACIENTES COM HIV 
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Varjal Carneiro Leão1, Tatianny Carneiro Fonseca¹,Isabelle Vanessa Magnata Sales2 

¹Universidade de Pernambuco 

 ²Fundo Municipal de Jaboatão dos Guararapes  

tiago.magnata@upe.br  

Introdução: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) tem como característica 

principal o acometimento de linfócitos TCD4+, causando o enfraquecimento do sistema 
imunológico, o tornando suscetível a infecções oportunistas graves e neoplasias 
incomuns. Suas formas de infecção mais proeminentes são o contato sexual e pela 
exposição parenteral do sangue e seus derivados. O HIV é uma patologia que teve 
início na África e ainda hoje afeta uma numerosa parcela da população mundial, por 
isso desperta um grande interesse pela comunidade científica. As manifestações orais 
são muitas vezes os primeiros sintomas que o paciente pode apresentar, em especial a 
sensação de boca seca, que é a  xerostomia, onde causa desconforto na cavidade 
intraoral do paciente. Objetivo: Descrever como ocorre a xerostomia em pacientes 
com HIV e como isso afeta a qualidade de vida dele. Metodologia: Utilizou-se nesta  

revisão literária artigos indexados nas bases de dados do SCIELO, PUBMED e BVS, a 
partir de descritores “Xerostomia”, "manifestações bucais” e ”HIV” cadastrados no 
DECS, sendo encontrados 5 artigos nos idiomas português, inglês e espanhol no 
período de 2014 a junho de 2021. Resultados:  A infecção decorrente do HIV, 

frequentemente confere ao paciente um quadro de linfadenopatia, que consiste no 
aumento do volume em resposta a uma infecção viral. Por essa razão, nota-se a 
presença de hiperplasia bilateral nas glândulas salivares maiores, em especial a 
parótida, provocando uma disfunção no fluxo salivar. Essa disfunção, denomina-se 
hipossalivação que pode ter como consequência a xerostomia, designando a sensação 
de boca seca. A xerostomia traz diversas consequências, como o aumento do índice de 
cáries, dificuldade na mastigação e digestão e  aumento da suscetibilidade à patógenos 
intraorais. Esses efeitos geram uma diminuição na qualidade de vida do paciente, 
devido a sensação desconfortável na cavidade oral e a presença da halitose. É válido 
ressaltar que a suscetibilidade à entrada de patógenos é extremamente grave em 
pacientes com HIV, visto que ele já encontra-se imunodeprimido em defluência da 
própria patologia. Conclusão:Desse modo, o acompanhamento odontológico na 
multiprofissional torna-se imprescindível em pacientes HIV positivos. Esse 
acompanhamento individualizado, prevenindo, diagnosticando e tratando de possíveis 
manifestações orais como a xerostomia, é capaz de ampliar a qualidade de vida desse 
paciente, evitando transtornos futuros. 
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12. MANIFESTAÇÕES ORAIS DO COVID-19 EM PACIENTES 
INTERNADOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
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Juíz de Fora (UFJF)  

Daniel Jackson Gonçalves de Carvalho - Pós-graduando lato sensu/ Residência 
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Introdução: O vírus SARS-CoV-2, responsável por ocasionar a COVID-19, liga-se aos 
receptores da enzima conversora da angiotensina 2 presentes em várias células do 
corpo, inclusive na mucosa lingual e glândulas salivares, causando disgeusia e lesões 
bucais, como gengivite descamativa, língua geográfica e úlceras. As manifestações 
bucais em pacientes hospitalizados com COVID-19 podem decorrentes à infecção viral 
direta ou surgirem secundariamente devido à terapia medicamentosa empregada no 
combate a infecção, comprometimento do sistema imunológico, coinfecções, falta de 
higiene bucal e estresse, sendo necessário mais estudos que determinem a 
fisiopatologia dessas manifestações. Objetivo: Evidenciar quais as principais 
manifestações bucais em pacientes com COVID-19 nas UTI’s. Metodologia: Foi 
realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados PubMed e Web of Science, 
utilizando os termos “oral manifestations”, “coronavirus infections” e “intensive care 
units”, seguindo as diretrizes do PRISMA. Foram incluídos estudos publicados no 
período de 2019 à 2021 no idioma inglês e português e excluídos àqueles que não 
abordaram a temática do presente trabalho. Dos 261 estudos encontrados, apenas 5 
responderam aos critérios de elegibilidade. Resultados: Alguns estudos revelaram que 
as manifestações bucais da COVID-19 foram mais preponderantes em pacientes de 
idade mais avançada e com a forma mais grave da infecção. Úlceras de pressão perioral, 
macroglossia, candidíase e úlceras intrabucais foram as principais complicações bucais 
observadas nos pacientes, sendo a primeira a lesão de maior prevalência em razão à 
pronação prolongada ou quando supervisionada por profissionais pouco treinados e o 
uso de aparelhos de suporte respiratório. Com relação a candidíase bucal, o maior fator 
de risco associado foi o uso de antibióticos por tempo prolongado, enquanto que as 
úlceras intrabucais herpéticas e necróticas hemorrágicas foram decorrentes do uso de 
antibióticos pré-internação, resultando no comprometimento do sistema imunológico. A 
macroglossia aguda, assim como as úlceras de pressão perioral, se deu pela pronação 
prolongada e o uso de tubo endotraqueal. Conclusão: Sendo assim, o exame da 

cavidade bucal em pacientes internados com COVID-19 deve ser realizado pelos 
profissionais odontológicos a fim de conter a dor e melhorar a qualidade de vida, além 
de enfatizar a necessidade da abordagem multidisplinar nas unidades de terapia 
intensiva.  
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Introdução: A síndrome de Gorlin-Goltz é uma doença rara, hereditária e autossômica 
dominante. Sua etiologia está associada a mutações do gene PTCH-1 localizado no 
braço longo do cromossomo 9. O diagnóstico precoce da doença é importante devido à 
suscetibilidade a neoplasias, sua possibilidade de se agravar com o avançar da idade e 
evitar as deformidades maxilofaciais relacionadas aos cistos mandibulares.  Objetivo: 
Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a síndrome de 
Gorlin-Goltz, reunindo casos clínicos publicados para análise das características da 
síndrome. Metodologia: O estudo foi desenvolvido a partir de artigos científicos 

publicados, pesquisados no ano de 2021 por meio de portais de periódicos, são eles: 
Google Scholar, Scielo, Pubmed, e Periódico da Capes. Foram considerados os 
trabalhos em inglês e espanhol e os critérios de inclusão utilizados para seleção foram 
artigos de maior relevância na comunidade científica e abordagem de conceitos 
fundamentais para consubstanciar o estudo. Resultados: Pode-se observar que os 
sinais e sintomas mais comuns nos casos analisados e relatados na literatura foram a 
presença de ceratocistos odontogênicos (80%) e carcinomas basocelulares (60%). Em 
seguida, percebe-se a calcificação da foice do cérebro (50%), costelas bífidas fundidas 
(50%) e calcificação da foice do cérebro (40%). Discussão: Em 1960, foi estabelecida 
uma tríade clássica baseada em casos relatados neste ano, onde pode-se encontrar os 
carcinomas basocelulares, tumores odontogênicos ceratocísticos e as costelas bífida. 
Porém, conforme análise de casos e relatos na literatura, os ceratocistos apresentam-se 
como um dos sinais com maior incidência com cerca de 80 a 85% dos casos de pacientes 
portadores da síndrome. Conclusão: Pode-se concluir que é fundamental estabelecer 

um diagnóstico precoce a fim de tratar os sinais e sintomas, além de prevenir sua 
evolução. A literatura relata cerca de 100 características da síndrome, logo é 
fundamental conhecer as principais e sua prevalência em relação aos demais sintomas. 
Pode-se perceber que os ceratocistos odontogênicos são os de maior incidência em 

pacientes sindrômicos com cerca de 80%. 
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INTRODUÇÃO: Classificado como a neoplasia de glândula salivar mais comum, o 

Adenoma Pleomórfico trata-se de um tumor misto benigno que se manifesta clinicamente 

através de um aumento de volume firme, lento e indolor.  Representa cerca de 70% das 

neoplasias de parótida, acometendo principalmente seu lobo superficial. Seu 

desenvolvimento ocorre a partir de uma mistura de elementos ductais e células 

mioepiteliais acarretando em uma diversidade microscópica entre as neoplasias. Possui 

prevalência em pacientes do sexo feminino, entre a quarta e quinta décadas de vida, 

tornando-se fator importante de estudo na patologia bucal. OBJETIVO: Objetiva-se 

ratificar a importância do conhecimento científico acerca do diagnóstico e tratamento de 

patologias através do relato de caso de uma recidiva de Adenoma Pleomórfico em 

parótida esquerda. METODOLOGIA: Relato de caso de uma paciente do sexo feminino, 

29 anos, melanoderma, compareceu a Universidade Federal de Pernambuco queixando-

se de um aumento de volume na região submandibular esquerda. Durante anamnese a 

mesma relatou ter realizado uma cirurgia para remoção de lesão caracterizada como 

adenoma pleomórfico associado à glândula salivar parótida esquerda. Após cerca de 08 

anos voltou a observar um aumento de volume na mesma região. Clinicamente a lesão 

apresentava-se bem delimitada, com consistência firme e indolor. Os exames 

imaginológicos foram, então, solicitados, cuja ultrassonografia apresentou 

características de uma imagem hipoecóica e multilocular de dimensões 10 cm x 4,0 cm. 

RESULTADO: O tratamento de escolha foi cirúrgico, sob anestesia geral, para 

ressecção de tumor. A paciente continuou sendo acompanhada com ausência total de 

recidiva. CONCLUSÃO: O adenoma pleomórfico possui características 

comportamentais clínicas bastante peculiares. O plano de tratamento cirúrgico, quando 

bem gerenciado, pode possibilitar uma taxa de cura acima de 95%. Em contrapartida, 

uma enucleação conservadora mal planejada resulta em recidivas, dificultando o manejo 

desses casos, devido à disseminação multifocal do leito neoplásico primário. O 

tratamento cirúrgico deve sempre ser realizado de maneira adequada e prudente. Essa 

técnica dependerá do embasamento científico, das condições sistêmicas do paciente, 

bem como da profundidade da lesão concomitante a sua extensão. 
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Introdução: O Sarcoma de Ewing (SE) é uma neoplasia maligna primária, de 

histogênese incerta. É caracterizado por apresentar um comportamento agressivo de 
rápida progressão, com uma alta probabilidade de metástase e risco de recidiva. O SE se 
desenvolve em ossos e partes moles, frequentemente acomete diáfise de ossos longos, 
pelve, fêmur, clavícula, extremidades, arcos costais e região paravertebral. A ocorrência 
na região de cabeça e pescoço é rara, correspondendo de 1% a 4% dos casos, sendo a 
parte posterior e ângulo da mandíbula mais afetada que a maxila anterior, seio maxilar, 
zigoma e fossa temporal. Nesses sítios de ocorrência, a taxa de sobrevida do paciente 
é maior que nos demais. Assim, a localização e extensão do SE, bem como seu 
diagnóstico precoce e preciso, vão influenciar no prognóstico da doença. Objetivos: 
Apresentar as principais características histológicas e clínicas do Sarcoma de Ewing, 
como também sua recorrência e formas de diagnóstico e tratamento. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão de literatura, efetuada nas bases de dados: BVS, LILACS e 
PUBMED, utilizando os termos: “Sarcoma de Ewing”, “Patologia Bucal” e “Neoplasias 
Ósseas”, nos idiomas: português, inglês e espanhol, no período de 2011 a junho de 2021. 
Resultados: O Sarcoma de Ewing apresenta, histologicamente, característica de células 
azuis e arredondadas de pequeno tamanho. Afeta tipicamente indivíduos na segunda 
década de vida, com predileção pelo sexo masculino. É considerado a malignidade 
óssea mais comum em crianças, ficando atrás do osteossarcoma, representando 10-
15% de todos os tumores ósseos primários malignos. As características clínicas variam 
de acordo com a área acometida pelo SE, apresentando massa endurecida com bordas 
definidas, sendo mais comuns os sinais e sintomas de dores localizadas, edema, febre, 
anemia e leucocitose. Quando afeta região maxilofacial e estruturas adjacentes, pode 
ocorrer: parestesia, deslocamento e perda dentária, sangramento, diplopia e outras 
complicações intracranianas. O diagnóstico confiável é estabelecido através da biópsia 
incisional, juntamente com a realização de imunohistoquímica e exames de imagem. O 
tratamento consiste em ressecção cirúrgica combinada com radioterapia e quimioterapia. 
Conclusão: O Sarcoma de Ewing é um tumor maligno com comportamento agressivo e 
prognóstico dependente do diagnóstico precoce. Portanto, são de relevância o 
conhecimento e distinção da patologia para definir a melhor conduta terapêutica. 
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 Introdução: O trauma de face constitui um desafio para os serviços de atendimento, 

devido não só aos danos físicos que provoca, mas também ao sofrimento psicológico 

das vítimas. Objetivo: relatar o caso de uma paciente grávida vítima de lesão de face 

provocado pelo seu companheiro. Metodologia: Trata-se de um relato de caso clínico 

com abordagem descritiva, qualitativa, ao qual o pesquisador é instrumento 

indispensável. O registro foi conduzido em total concordância com os princípios éticos 

de acordo com a declaração de Helsinque, revisada em 2013. A paciente concordou 

com a divulgação de dados e fotografias através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Paciente do gênero feminino, 16 anos 

de idade, leucoderma, com 16 semanas de gestação em curso, sofreu agressão física 

por arma branca (facão) provocada pelo próprio companheiro, o que ocasionou 

ferimento corto-contuso extenso. A paciente foi encaminhada a um serviço de 

referência em trauma, no qual recebeu o atendimento de acordo com as normas do 

Advanced Trauma Life Support – ATLS. De acordo com os parâmetros específicos 

apresentados pela paciente, foram verificados alguns sinais como: vias aéreas pérvias, 

respiração e ventilação normais, controle da hemorragia por pinçamento dos vasos 

sangrantes e reposição da volemia utilizando Ringer com Lactato. A paciente 

apresentava estado neurológico normal e apresentou 15 pontos na escala de coma de 

Glasgow, indicando resposta motora, verbal e ocular normais. Foram solicitados 

exames de imagem, ao qual a tomografia computadorizada mostrou fraturas do tipo 

cominutiva na região de osso zigomático, maxila e mandíbula da hemiface direita. Com 

isso, a paciente foi encaminhada ao bloco cirúrgico onde foi submetida à cirurgia de 

reconstrução minuciosa de ossos e tecidos lesionados. Realizou-se o desbridamento 

de tecidos desvitalizados, exéreses de corpos estranhos, reduções de fraturas ósseas 

às suas posições anatômicas originais através de osteossínteses fios de aço com 

bloqueio maxilomandibular associado ao arco de Erich com reconstrução do tecido 

celular subcutâneo e sutura cutânea. Verificou-se a obtenção de um excelente 

resultado pós-operatório. Conclusão: Apesar de muito comuns, os traumas produzidos 

por armas brancas devem ser tratados de maneira diferenciados, pois os riscos de 

infecção são grandes e o trauma psicológico devido às lembranças do fato e cicatrizes 

faciais são profundamente marcantes na vítima. 
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Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada 

por uma hiper-reatividade brônquica, causando obstrução das vias respiratórias. Cerca 
de 8% da população mundial é asmática. O uso prolongado dos fármacos utilizados na 
terapêutica anti-antiasmática somado a um padrão de respiração oral, comumente 
observado nesses pacientes, são causadores de algumas manifestações orais. 
Objetivo: Dissertar acerca do surgimento de patologias orais associadas a asma e o seu 
tratamento e ao papel do cirurgião-dentista no conhecimento dessa relação. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, desenvolvida por meio de artigos 
extraídos das bases de  dado SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO, utilizando os 
descritores: “Asma”, “Manifestações Orais” e “Odontologia”, conforme o DeCS. Foram 
incluídos estudos nos idiomas inglês e português, no período de 2015 a junho de 2021. 
Resultado: Por ser uma doença de grande incidência no século XXI, a associação entre 
a asma e doenças orais vem sendo motivo de debate na Odontologia. A terapêutica anti-
asmática é feita majoritariamente por meio de fármacos inalatórios, sendo eles os 
responsáveis pela maior parte das manifestações orais apresentadas por pacientes 
asmáticos. Os medicamentos utilizados alteram o sistema imunológico desses 
indivíduos, o que favorece o aparecimento de infecções, além de diminuir a produção e 
alterar a composição salivar, prejudicando grande parte de suas funções e acarretando 
patologias como a erosão dentária, a doença periodontal e a cárie. Além das doenças 
orais supracitadas, esses pacientes apresentam alterações na mucosa oral, também 
causada pelo uso da medicação inalada, desencadeando candidíase oral, intensificada 
pela alteração do ph salivar. Ademais, é comum que doentes asmáticos sejam 
respiradores orais, uma vez que apresentam dificuldade respiratória, consequentemente 
grande parte deles desenvolvem maloclusões. O cirurgião-dentista precisa ter um 
conhecimento multidisciplinar, possibilitando identificar  essas possíveis relações e tratar 
os malefícios oriundos dela, além de adotar uma conduta mais cuidadosa ao tratar 
desses pacientes e conscientizá-los acerca da manutenção da saúde oral e dentária 
perante essa condição. Conclusão: Patologias bucais estão relacionadas à asma, 
consequentemente pacientes com essa condição devem ser acompanhados por um 
cirurgião-dentista, o qual deve promover a instrução e o tratamento para controlá-las.  
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INTRODUÇÃO: A obstrução aguda das vias aéreas superiores é uma complicação grave 

e de caráter emergencial, devendo todo profissional de saúde estar apto para garantir o 

suporte básico à vida. A ciência tem trazido uma profunda explanação no que se refere 

às manobras existentes e ao desenvolvimento tecnológico que promete um suporte mais 

eficaz e seguro. O preparo multidisciplinar sobre os riscos eminentes de obstrução dessa 

região torna-se primordial para que se obtenha uma menor chance de letalidade por 

eventos que, em sua maioria, são evitáveis. OBJETIVOS: Ratificar a importância do 

conhecimento científico multiprofissional em odontologia hospitalar acerca das manobras 

de desobstrução e acesso às vias aéreas através de uma revisão integrativa de literatura. 

METODOLOGIA: O presente estudo foi realizado através de uma revisão de literatura, 

cujos conteúdos foram recolhidos nas bases de dados PubMed, MedLine, Lilacs, Scielo 

e Scopus. Para filtrar trabalhos relacionados ao tema de interesse foram investigadas as 

palavras-chaves: manuseio das vias aéreas, assistência ambulatorial e serviços médicos 

de emergência. Obteve-se ao final a leitura de 90 artigos científicos que versavam sobre 

o tema. RESULTADOS: Foi observada a prevalência científica de cinco manobras 

principais classificadas em invasivas e conservadoras, sendo elas: manobras de Jaw 

Thrust, Chin Lift, Cricotireoidostomia, Traqueostomia e Intubação Endotraqueal. A 

manobra de Jaw Thrust é caracterizada pela protrusão da mandíbula, enquanto que na 

Chin Lift realiza-se a hiperextensão cervical e elevação do mento. A Cricotireoidostomia 

é um procedimento invasivo que consiste na criação de uma abertura através da 

membrana cricotireoidea, entre as cartilagens tireoidea e cricóide. A Intubação 

Endotraqueal garante o fluxo do ar nas vias aéreas por meio da aposição de uma cânula 

por via oral ou nasal. CONCLUSÃO: O manejo seguro e proativo das vias aéreas no 

atendimento ao paciente que sofreu obstrução deve ser considerado atenção primordial 

uma vez que sua eficácia pode definir as chances de mortalidade ou sobrevivência. Tal 

fato destaca a importância do debate acerca desse tema e do domínio científico e prático 

do profissional para que esse esteja apto a intervir de maneira segura e eficaz frente aos 

diversos cenários que acarretam esse quadro.  
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Introdução: A saúde bucal do paciente internado em unidade de terapia intensiva (UTI) 

normalmente é afetada negativamente pelas más condições de higiene oral, além de 
outros fatores, como a xerostomia, decorrentes da hospitalização, resultando no acúmulo 
de biofilme e bactérias patogênicas. Isso leva ao aumento de infecções sistêmicas, 
sendo uma das principais a pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV), dada 
pela contaminação do sistema respiratório através da aspiração do fluido orofaríngeo. 
Tendo isso em vista, torna-se indispensável a adoção de medidas de higiene bucal para 
pacientes hospitalizados, melhorando a qualidade de vida dos mesmos e diminuindo os 
riscos de infecções oportunistas. Objetivo: Elucidar a importância da presença do 
cirurgião-dentista dentro das UTI’s. Metodologia: Realizou-se um levantamento 
bibliográfico utilizando as bases de dados PubMed, Web of Science e Scopus e os 
seguintes descritores: “dentistry”, “dentist” e “intensive care units”. Foram selecionados 
estudos publicados de 2011 à 2021, nos idiomas inglês e português e excluídos estudos 
que não abordavam a temática do presente trabalho. Dos 254 artigos encontrados, 8 
responderam aos critérios de elegibilidade. Resultados: Observou-se uma modificação 

na microbiota oral de pacientes hospitalizados, ressaltando a necessidade da 
implementação de protocolos de higiene bucal, que devem ser supervisionados pelos 
Cirurgiões-Dentistas durante a prática para que haja o cumprimento de maneira 
adequada. Esses protocolos incluem escovação, raspagem de língua e uso clorexidina 
0,12% em razão de ser o antisséptico mais eficiente na prevenção da PAV, 
demonstrando uma associação bidirecional entre saúde bucal e cuidados intensivos. 
Estudos apontam que a atuação do Cirurgião-Dentista em conjunto com equipe de 
enfermagem contribui de maneira positiva para a melhoria da saúde bucal dos pacientes, 
evidenciando a importância da abordagem multidisciplinar na qualidade de vida dos 
mesmos e da higiene bucal na prevenção de infecções sistêmicas. Conclusão: A 

existência de protocolos de higiene bucal dentro das UTI’s é imprescindível na redução 
da incidência de infecções sistêmicas, principalmente respiratórias, impactando de 
maneira positiva na saúde geral do paciente. Ademais, é necessário que a equipe 
responsável pelos cuidados bucais esteja devidamente instruída e sob supervisão do 

Cirurgião-Dentista, a fim de que se obtenham resultados satisfatórios. 

  

mailto:monisalavinia8@gmail.com


              II Congresso Online de Odontologia Hospitalar da UFJF 

20. LESÕES BRANCAS EM CAVIDADE BUCAL: UMA ABORDAGEM 
FOCADA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE   
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Introdução: As lesões brancas na cavidade oral são relativamente comuns e têm como 
principal sinal clínico a presença de áreas esbranquiçadas na boca. Elas são variadas e 
algumas não apresentam uma causa única, mas são resultado da interação entre 
diversos fatores. Clinicamente podem ser classificadas em: lesões brancas removíveis 
ou não à raspagem. O diagnóstico clínico e diferencial deve ser baseado na história 
médica, nas características clínicas e nos testes laboratoriais. Muitas das lesões são 
inofensivas e não exigem nenhum tratamento, apenas o acompanhamento pelo 
cirurgião-dentista, outras são potencialmente malignas. Assim, sua identificação precoce 
e o estabelecimento de um plano de tratamento adequado são essenciais para um 
melhor prognóstico. Objetivo: Revisar a literatura científica a respeito das principais 

lesões brancas da cavidade bucal, bem como seus fatores etiológicos e características 
clínicas, com enfoque no diagnóstico correto. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados eletrônicas PubMed e BVS, abordando o tema de 
lesões brancas na cavidade oral. Foram selecionados artigos publicados nos últimos dez 
anos, em língua portuguesa e inglesa. Resultados: As lesões brancas orais constituem 
um grupo heterogêneo de processos caracterizados clinicamente pela coloração 
esbranquiçada, de etiologia variada e particular para cada tipo de lesão. Dentre os artigos 
selecionados, as lesões mais prevalentes foram: candidíase, leucoplasia e 
eritroleucoplasia. Verificou-se que o sexo feminino demonstrou-se mais acometido por 
leucoplasias e eritroplasias. A raça branca foi mais afetada e, quanto à localização 
anatômica, a leucoplasia e eritroplasia prevaleceram em rebordo alveolar. Com relação 
à idade, não houve diferenças significativas entre as lesões, sendo todas mais frequentes 
entre a quinta e a sétima décadas de vida. Observou-se associação significativa entre 
transformação maligna e algumas lesões, pois a eritroplasia apresentou uma taxa de 
malignização de 20%, enquanto na leucoplasia esse índice foi de 2,1%. Conclusão: O 

mailto:herllasales@gmail.com


              II Congresso Online de Odontologia Hospitalar da UFJF 

conhecimento a respeito das lesões brancas que acometem a cavidade oral pelos 
profissionais da saúde é primordial, pois permite o estabelecimento do diagnóstico 
correto e precoce das lesões, permitindo a instituição do tratamento efetivo para cada 

uma delas e evitando possíveis agravos. 
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 21. A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM DO CIRURGIÃODENTISTA AO 
PACIENTE COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 
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BARCELLOS¹, Brenda Fernandes MELO¹, Giovana dos Santos Lima DUTRA¹, Rebeca 
Jardim Gualberto MONTEIRO¹, Andressa da Silva COELHO¹, Mônica Simões ISRAEL¹, 
Maria Eliza Barbosa Ramos¹ e Nathália de Almeida FREIRE¹. 
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rodriguesrdv@gmail.com  
 
Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica e 

de natureza autoimune, caracterizada pela função anormal do sistema imune e pelo 
acometimento de diversos órgãos e sistemas. Acredita-se que seu desenvolvimento 
seja acarretado por fatores genéticos e ambientais, porém, sua etiologia ainda é 
desconhecida. Por possuir diversas manifestações, sobretudo bucais, o LES interfere 
na qualidade de vida de seus portadores, sendo assim, torna-se fundamental a 
abordagem do cirurgião-dentista. Objetivo: O objetivo do presente estudo é ressaltar a 

importância da atuação do cirurgião-dentista perante aos pacientes portadores de LES. 
Metodologia: Foram feitas buscas bibliográficas nas bases de dados SciELO e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) usando os descritores DECS “Lúpus Eritematoso 
Sistêmico”, “Manifestações Bucais” e “Doenças Autoimunes”. Também foi utilizado o 
PubMed e os MeSH Terms empregados foram “Lupus Erythematosus, Systemic”, “Oral 
Manifestations” e "Autoimmune diseases”. Resultado: O LES é uma doença 

autoimune, de etiologia ainda não estabelecida e com maior prevalência no sexo 
feminino. A doença costuma possuir um difícil diagnóstico precoce já que seu quadro 
inicial costuma ser brando e com períodos de inatividade. Relacionado às 
manifestações orais do LES a literatura relata que costumam aparecer em cerca de até 
25% dos casos acometendo as regiões de palato, gengiva, mucosa jugal e língua. As 
alterações são caracterizadas por úlceras orais, xerostomia, disfunções 
temporomandibulares, candidíase e doença periodontal. Tais manifestações além de 
auxiliarem no diagnóstico da doença acarretam na diminuição da qualidade de vida do 
paciente. Conclusão: Portanto, é imprescindível a atuação do cirurgião-dentista nos 
casos de LES, visto que, variadas manifestações orais podem ser observadas durante 
os momentos de atividade da doença. A sintomatologia dolorosa, a presença de 
agentes fúngicos e desordens na ATM são apenas algumas desordens orais que 
podem surgir. Em alguns casos as lesões na cavidade oral são observadas antes das 
cutâneas colocando o cirurgião-dentista como protagonista no auxílio do diagnóstico 
precoce da doença, junto aos exames laboratoriais. Sendo assim, nota-se que a 
atuação multidisciplinar incluindo a Odontologia é de suma importância em pacientes 
portadores de LES. 
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22. A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO TERATOMA 
CONGÊNITO DE OROFARINGE (EPIGNATHUS) 

Júlia Cordeiro de Farias *¹ Sara Mirian Ferreira Silva¹ Léogenes Maia Santiago¹ 
¹ Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA 
 farias.2000.juliacf@gmail.com 
 
Introdução: Teratomas são tumores constituídos por tecidos derivados das três 

camadas de células germinativas e são relativamente incomuns em região de cabeça e 
pescoço. O termo epignathus tem sido utilizado para designar teratomas que se originam 
na orofaringe. O teratoma congênito de orofaringe (epignathus) é o tipo mais raro de 
teratoma, compreendendo apenas 2% de tumores fetais. Tem sua origem na base do 
crânio, geralmente no palato duro ou mandíbula, especificamente na região da bolsa de 
Rathke, possui natureza benigna, podendo se associar a outras anomalias congênitas. 
Objetivo: O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura ressaltando a 
importância do diagnóstico precoce do teratoma congênito de orofaringe (epignathus). 
Metodologia: Foram analisados 6 artigos de periódicos encontrados nas bases de 
dados Scielo e BVS, nos idiomas inglês e português, publicados entre os anos de 2017 
e 2021. Utilizando os descritores: Teratoma, Recém-nascido, Diagnóstico. Resultados: 
A etiologia do teratoma congênito de orofaringe (epignathus)  é desconhecida, porém a 
teoria mais aceita é a que eles se originam nas células pluripotentes da região da bolsa 
de Rathke e crescem de maneira desorganizada, além disso, não há relatos de 
anormalidades genéticas e nem de incidência familiar. Este tumor acomete 
preferencialmente o sexo feminino e cerca de 6% desses pacientes têm malformações 
congênitas associadas. O epignathus ocupa toda a cavidade orofaríngea e se exterioriza 
através da boca, provocando asfixia e insuficiência respiratória obstrutiva grave no 
neonato, geralmente fatal se não for tratado adequadamente. O diagnóstico pode ser 
feito durante o pré-natal por meio da ultrassonografia, porém a ressonância magnética e 
a tomografia computadorizada permitem melhor avaliação do tumor, favorecendo, assim, 
a conduta mais adequada em cada caso. Nos casos em que a evolução da gravidez seja 
satisfatória, é necessário o planejamento do parto com equipe multidisciplinar, a fim se 
de obter um imediato suporte respiratório neonatal com subsequente excisão do tumor, 
aumentando assim as chances de sobrevida do recém-nascido. Conclusão: O 
diagnóstico deve ser realizado o mais precocemente possível, preferencialmente durante 
o pré-natal. O prognóstico depende do tamanho e localização da lesão, da velocidade 
de crescimento desta, do envolvimento de estruturas intracranianas e da ressecção 
adequada do tumor com equipe multidisciplinar.  
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23.  IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA FRENTE À PANDEMIA: SARS-

COV-2 

Suzie Clara da Silva MARQUES*1; Matheus Harllen Gonçalves VERÍSSIMO1; Maria 
Luanna dos Santos PAIVA2; Ramon Rodrigues LIMA3 

1Graduando em Odontologia, Universidade Estadual da Paraíba – (UEPB), Araruna – 
PB; 2Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de João Pessoa – (UNIESP); 
3Pós-graduando em Prótese Dentária, Centro Odontológico de Estudos e Pesquisas – 

(COESP), João Pessoa – PB. 

suzieclara08@gmail.com 

Introdução: O Cirurgião-Dentista (CD) nas Unidades de Tratamento Intensiva (UTI), visa 

evitar maiores infecções e comprometimentos sistêmicos através dos devidos cuidados 
orais. Em estudos recentes, a saliva tem se mostrado um grande transmissor do vírus 
SARS-CoV-2, principalmente através de gotículas e aerossóis. Logo, o CD tem suma 
importância tanto no tratamento quanto na diminuição de infecções cruzadas no 
ambiente de tratamento intensivo. Objetivos: Este estudo tem como objetivo relatar a 
importância e a atuação do CD nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), tendo em vista 
o atendimento odontológico frente à pandemia. Metodologia: Realizou-se uma revisão 
de literatura de caráter qualitativo, em que foram selecionados artigos científicos 
indexados nos portais eletrônicos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e U.S. National 
Library of Medicine (NLM - PubMed). Resultados: A COVID-19 não tem predileção por 

sexo ou idade, estando todos suscetíveis, entretanto, pacientes acometidos por 
comorbidades apresentam sinais e sintomas mais graves da doença. Dessa maneira, 
encontram-se vulneráveis a internação e a complicações fatais ou propícios a maior 
prazo de recuperação, sendo submetidos ao tratamento na UTI. A cavidade oral é porta 
de entrada para vários microrganismos, pois é um ambiente favorável para o seu 
desenvolvimento, devido a essa propensão há uma enorme preocupação em relação a 
saúde bucal e possíveis implicações ocasionadas pela permanência dos mesmos. 
Dentre as complicações provenientes de microrganismos da boca, ressalta a 
possibilidade de infecções generalizadas, pneumonia e sepse. Assim, a atuação do CD 
não se limita apenas no atendimento odontológico, mas também na prevenção e redução 
de quadros mais severos. Dessa forma, faz-se necessário a atuação do CD na UTI, 
visando menor disseminação de microrganismos e melhor condição de saúde bucal. 
Conclusão: Portanto, a abordagem multiprofissional na UTI é essencial, visto que 
complicações podem ser evitadas, sendo o especialista em Odontologia Hospitalar mais 
indicado para os cuidados orais na UTI. Assim, a associação do tratamento na UTI e o 
atendimento odontológico é crucial. 
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24. RECONSTRUÇÃO CIRÚRGICA DE PÁLPEBRA ATRAVÉS DA 
ENXERTIA CUTÂNEA EM PACIENTE IDOSA NEGLIGENCIADA  
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Introdução: Enxertos cutâneos consistem no transplante de pele do leito doador para o 
leito receptor com a finalidade de restaurar sua estética e integridade funcional. Eles 
podem ser divididos de acordo com o local onde esses leitos se encontram. Para que o 
enxerto cumpra sua função, adaptando-se de forma adequada no sítio receptor, tanto a 
vascularização quanto a morbidade do tecido devem ser levadas em conta. Objetivos: 
O objetivo deste trabalho é mostrar a região retroauricular como uma boa área doadora 
para corrigir defeitos decorrentes de perda de substâncias após a ocorrência de um 
processo patológico em paciente idosa negligenciada pelo serviço de saúde da sua 
cidade. Metodologia: Através de um relato de caso de uma paciente do gênero feminino, 
80 anos, compareceu ao CEO da sua cidade apresentando lesão na região palpebral 
inferior com 10 anos de evolução. Devido ao seu tamanho, a lesão já estava 
atrapalhando a visão do olho esquerdo da paciente. Segundo relatos da própria paciente, 
a equipe médica que a atendeu se recusou a realizar a cirurgia devido a idade avançada. 
Resultados: Foi realizada a biópsia do tipo excisional sob anestesia local. A área 

doadora escolhida foi a região posterior ao pavilhão auricular por conta das 
características em comum encontradas quando comparamos os dois locais. Foi retirado 
o tecido da região doadora com o tamanho correspondente à área a ser enxertada e 
realizado o procedimento suturando os tecidos a pontos separados. A paciente foi 
examinada a cada 15 dias e teve alta após 45 dias com resultado estético e funcional 
satisfatório. A peça cirúrgica obtida foi enviada ao setor de Histopatologia do Hospital 
das Clínicas da UFPE, onde obteve-se o resultado de Carcinoma Basocelular. 
Conclusão: A região retroauricular é uma área doadora em potencial para correção de 
defeitos pós-ressecção de processos patológicos com perda de substâncias na região 
palpebral inferior. 
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25. A ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO CUIDADO COM A SAÚDE 
BUCAL DO PACIENTE INTERNADO NA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 
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Introdução: Devido a gravidade dos pacientes que se encontram internados na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI), considera-se como um ambiente de alto risco de desenvolver 
infecções. A saúde bucal contribui para o estado de saúde geral do paciente, uma vez 
que se não houver os cuidados ideais na cavidade oral o paciente fica mais susceptível 
à agravos. Por isso é tão relevante manter todos os cuidados com a mesma. Objetivo: 

Discutir a importância da odontologia hospitalar na prevenção de agravos, como a 
ausência do controle do biofilme dental, e no auxílio do tratamento dos pacientes 
internados na UTI. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura realizada por 
meio das bases de dados do SCIELO, BVS e GOOGLE ACADÊMICO, no período de 
2015 a maio de 2021, nos idiomas inglês, português e espanhol. Resultados: Na maioria 
dos hospitais, os enfermeiros são responsáveis em realizar a higiene oral do paciente, 
mas os mesmos alegam não receber treinamento apropriado e acesso adequado aos 
materiais necessários, com isso a qualidade da saúde bucal do paciente internado na 
UTI fica comprometida. A odontologia hospitalar está se tornando cada vez mais 
importante na equipe de saúde multidisciplinar para manter a qualidade de vida dos 
pacientes. As infecções bucais são o foco primário das infecções sistêmicas no paciente 
dependente de cuidados intensivos, por isso os procedimentos odontológicos devem ser 
realizados rotineiramente, de preferência por um cirurgião-dentista que sabe executar da 
forma ideal. Mas agravos podem ser desenvolvidos como a ausência do controle do 
biofilme oral, que pode intensificar as doenças periodontais e a exacerbação dessas 
doenças durante a internação hospitalar, pode contribuir para maiores complicações na 
saúde do paciente. Observa-se, no entanto, que os tratamentos odontológicos em 
pacientes hospitalizados contribuem para prevenção e melhora da condição sistêmica, 
diminuindo o surgimento de infecções respiratórias reduzindo a necessidade de 
antibióticos, consequentemente, diminuindo a mortalidade. Conclusão: É de extrema 
importância a presença de um cirurgião-dentista na equipe multiprofissional da UTI, para 
avaliar e acompanhar a saúde bucal dos pacientes, visto que se não houver os devidos 
cuidados, pode-se desenvolver agravos e prejudicar a saúde geral do mesmo. 
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26. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTE PSIQUIÁTRICO 
COM SÍNDROME DE WILLIAMSBEUREN: RELATO DE CASO CLÍNICO 
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Introdução: A Síndrome de Williams-Beuren (SWB) é uma desordem genética causada 

por uma microdeleção de parte do cromossomo 7. As alterações tipicamente 
encontradas incluem: depressão do dorso nasal, aplainamento da região malar, 
estenose aórtica supravalvular, atraso no desenvolvimento psicomotor, hipoplasia 
dentária, agenesia dentária, maloclusões, entre outras. Objetivo: relatar um caso de 

atuação da odontologia hospitalar no tratamento de um paciente psiquiátrico portador da 
SWB.   

Métodos: Paciente do sexo masculino, 16 anos, diagnosticado com SWB aos 2 anos. 

Apresenta também transtorno do espectro autista (TEA), doença de Parkinson, epilepsia, 
hipotireoidismo, diabetes insipidus, hipertensão arterial sistêmica (HAS), atraso no 
desenvolvimento psicomotor, e estenose supravalvular aórtica. Foi encaminhado para o 
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (IPq – HCFMUSP), com queixas álgicas em cavidade oral. 
Ao exame intraoral, o paciente apresenta dentição permanente, com pobre higiene oral, 
quadro de gengivite generalizada e presença de biofilme em todos os dentes. Presença 
de lesões cariosas e hipoplasias. Mordida aberta anterior, espaços interdentais maiores, 
incompetência labial, interposição da língua entre os dentes e palato ogival. Ao exame 
radiográfico panorâmico, sugere-se presença de lesões periapicais associadas aos 
restos radiculares dos dentes 23, 36, 38, 47. Foram realizadas em centro cirúrgico, sob 
anestesia geral e profilaxia antibiótica, 8 restaurações, aplicação de verniz fluoretado, 
raspagem periodontal supra e subgengival em boca toda com auxílio de curetas manuais 
e 9 exodontias. Após o procedimento, o paciente evoluiu com quadro de sangramento 
ativo em região de exodontias, foi realizada hemostasia com macerado de dois 
comprimidos de ácido tranexâmico diluídos em solução fisiológica de NaCl 0,9%, que foi 
aplicado sobre o sítio cirúrgico seguido de compressão por gaze. Resultados: A 
abordagem da odontologia hospitalar no tratamento de pacientes psiquiátricos 
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complexos, com o objetivo de remoção de focos infecciosos e manutenção da saúde 
bucal, contribui diretamente com a saúde geral e bem estar desses pacientes. 
Conclusão: A inclusão do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional do cuidado ao 

paciente psiquiátrico contribui para a redução de quadros álgicos e infecciosos, 
promovendo melhor qualidade de vida ao paciente.  
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27. A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL NA PREVENÇÃO DE 
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA 

Dulce Maria Silva Marinheiro de Moraes*, Thaís Karoline de Lucena Godoy*, Tatianny 
Carneiro Fonseca**, Arthur Bezerra de Barros Rocha*** 
*Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA 

**Universidade de Pernambuco - UPE 

***Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

moraesdulce56@gmail.com 

Introdução: A pneumonia associada à ventilação (PAVM) é a infecção mais comum em 
pacientes com intubação endotraqueal. Isso ocorre devido a diversos fatores, sendo o 
principal por influência da microbiota oral, a falta da higiene bucal resulta no aumento da 
quantidade de placa bacteriana acumulada, tornando esses pacientes mais suscetíveis 
à aspiração de patógenos respiratórios. Sendo assim, a higiene oral um fator importante, 
de maneira a prevenir a PAVM. Objetivo: Ressaltar a importância da higienização bucal 

de pacientes submetidos à ventilação mecânica na UTI, sendo um fator de risco 
importante de ser controlado de modo a prevenir a PAVM. Metodologia: O estudo 

aborda uma revisão bibliográfica. Priorizando artigos publicados entre o período de 2016 
a junho de 2021 nos idiomas português, inglês e espanhol. Sendo realizadas buscas na 
base de dados da BVS e GOOGLE ACADÊMICO, utilizando os descritores: “Pneumonia 
Associada à Ventilação Mecânica”, “Higiene Bucal” e “Unidades de Terapia Intensiva”, 
conforme o DeCS. Resultado: Os pacientes internados na UTI são suscetíveis a 
patógenos oportunistas. Devido ao meio bucal ser um ambiente com uma variedade de 
micro patógenos, é um veículo ideal para a progressão da PAVM, sendo caracterizada 
como uma inflamação do trato respiratório devido a infecções sistêmicas. Assim, em um 
contexto voltado para a estabilização/manutenção da saúde do paciente, a importância 
da higiene bucal é enfatizada, pois o atendimento odontológico muitas vezes é de baixa 
prioridade na área hospitalar. A higiene oral desempenha um papel importante na 
estimulação dos nervos sensoriais, melhora a disfagia, reduz o risco de aspiração e 
pneumonia e ajuda na reabilitação do paciente. Devido aos riscos, um grupo de 
intervenção completo é necessário para minimizar essas complicações. Isso pode ser 
minimizado com a criação de uma rotina de higiene oral padrão para aumentar a 
frequência e a qualidade dos cuidados prestados e para aumentar seu impacto no 
tratamento/prevenção de possíveis complicações, sendo uma delas a PAVM. 
Conclusão: Nota-se que a higiene bucal é o tópico mais importante quando se trata da 

prevenção da PAVM, sendo de fundamental importância criar protocolos para serem 
seguidos, estabelecendo uma rotina de cuidado de higiene oral aos pacientes intubados, 
assim, trazendo grandes benefícios para a saúde dos mesmos, reduzindo a morbidade 
e mortalidade. 
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28. MINIMIZANDO SEQUELAS DA BIÓPSIA EM ÁREA ESTÉTICA: 
RELATO DE CASO 

 

Sara Mirian Ferreira Silva*¹ Júlia Cordeiro de Farias¹ Léogenes Maia Santiago¹                                                                                                                      
¹Centro Universitário Tabosa de Almeida- ASCES-UNITA                                         
saramirian30@gmail.com 

 

Introdução: A biópsia é um procedimento no qual se colhe uma amostra, de tecido ou 

células, para análise patológica afim de diagnóstico definitivo da lesão. Sendo uma etapa 
fundamental para o tratamento, somente após o resultado da biópsia é que se pode 
indicar intervenção adequada. Há alguns tipos de biópsia e cada uma possui indicações 
para que assim não cause comprometimento funcional ou estético da área doente. 
Objetivo: O objetivo desse relato de caso é esclarecer a importância da escolha da 
técnica cirúrgica para minimizar sequelas em locais estéticos. Metodologia: Paciente 

ITJ, 34 anos, leucoderma, sem alterações sistêmicas, apresentou lesão no tecido 
gengival vestibular entre os elementos 13 e 14, de cor rósea com sangramento 
espontâneo e ulceração superficial, sem alterações radiográficas, indolor, implantação 
séssil e crescimento de mais ou menor 6 meses.  A hipótese diagnóstica inicial foi de 
hiperplasia fibrosa ou lesão periférica de células gigantes. Resultado: Foi realizada 
biópsia excisional, observando uma técnica cirúrgica que minimizasse as sequelas no 
tecido gengival e consequentemente pudesse evitar defeitos mucogengivais estéticos e 
funcionais. O destaque nesse caso, deve-se a realização de uma técnica cirúrgica 
periodontal que alcançasse o objetivo de remoção total da lesão, mas que também 
permitisse a manutenção de uma faixa de gengiva ceratinizada, necessária para as 
demandas funcionais bem com conseguisse manter a posição da margem gengival se 
alterações na sua faixa e contorno assegurando a manutenção da estética. Conclusão: 
Através dos resultados obtidos é possível concluir que a escolha correta da técnica 
cirúrgica foi de suma importância para o desfecho favorável do tratamento, levando em 
considerações a estética e a função.  
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29. ANQUILOSE DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 
OCASIONADA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO 

Lucas Viana Angelim*1, Ana Luíza Ingelbert Silva*1, Maria Luísa Alves Lins1, Rodrigo 
Henrique Mello Varela Ayres de Melo2, Deise Louise Bohn Rhoden3, Victor Leonardo 
Mello Varela Ayres de Melo1, Milena Mello Varela Ayres de Melo Pinheiro4, Nely Dulce 
Varela de Melo Costa Freiras5, Jussara Diana Varela Ayres de Melo6, Ricardo 
Eugenio Varela Ayres de Melo1 

 
1 Universidade Federal de Pernambuco 
2 Ministério da Saúde 
3 Faculdade Luterana do Brasil 
4 Cooperativa de Fisioterapeutas e Serviço em Saúde de Pernambuco 
5 Universidade Maurício de Nassau 
6 Faculdade de Comunicação Tecnologia e Turismo de Olinda 
lucas.angelim@hotmail.com 
 

Introdução: O trauma de face constitui um desafio para os serviços de atendimento, 
devido não só aos danos físicos que provoca, mas também ao sofrimento psicológico. 
Esses traumas adquirem um perigo muito maior quando são produzidos por armas de 
fogo, pois podem afetar diretamente centros de crescimento, ocasionando, por exemplo, 
deformidades faciais. O mecanismo do trauma é de suma importância na escolha da 
melhor conduta para abordar o indivíduo traumatizado. Objetivos: relatar o caso de um 
paciente do gênero masculino, 27 anos, vítima de agressão por PAF. Metodologia: 
Através da análise de um paciente que procurou o serviço de CTBMF da UFPE após três 
meses do trauma, relatando trismo e dor à palpação da região massetérica esquerda. 
Foram solicitados exames imaginológicos que permitiram diagnosticar a Anquilose 
Fibrosa da ATM provocada por PAF. Resultados: O tratamento escolhido foi cirúrgico, 
sob anestesia geral, no qual foi feita a remoção de corpos estranhos e fragmentos ósseos 
do local, além da abertura forçada da mandíbula no intuito de liberar a ATM das fibras 
aderidas à região. O paciente recebeu alta após cinco dias, já que apresentou 
cicatrização satisfatória. Ele foi encaminhado para realização de tratamento fisioterápico 
e após seis meses não havia indícios de recidiva da anquilose além da abertura da boca 
se apresentar nos padrões de normalidade. Conclusão: O minucioso manejo do 
cirurgião desde o diagnóstico até o acompanhamento pós-operatório de pacientes 
vítimas de Anquilose Fibrosa da ATM confere-lhes sucesso no tratamento e o retorno da 
sua qualidade de vida. 
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30. CONSCIENTIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NOS 
PACIENTES PORTADORES DA ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE 

NO AMBIENTE HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Rafaela Henriques Moreira*1; Maria Paula Novaes Camargo Manna1; Rayane Camargo 
de Almeida1; Gracieli Prado Elias2 

1 Graduanda em Odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

2 Professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

rafaela_moreira_18@hotmail.com 

Introdução: A anemia hemolítica autoimune (AHAI) é uma doença rara, em que 
autoanticorpos (AA) se ligam à superfície dos eritrócitos, ocasionando sua destruição. 
Essa produção de AA se dá porque o sistema imune adaptativo sofre uma falha no seu 
mecanismo supressor e passa a reconhecer antígenos do próprio corpo como 
substâncias estranhas, iniciando uma resposta autoimune. A AHAI é classificada de 
acordo com a temperatura de reatividade dos anticorpos aos eritrócitos. Na AHAI quente 
os AA IgG promovem a hemólise através do sistema reticuloendotelial à temperatura 
corporal (37° C). Na AHAI a frio, os AA IgM se ligam aos eritrócitos em temperaturas 
entre 4°-18° C, promovendo hemólise com ativação do sistema complemento. A AHAI 
pode ser idiopática ou primária sem correlação com a doença de base, ou secundária 
associada a doenças linfoproliferativas, imunodeficiências, uso de medicamentos ou 
neoplasias. Objetivo: Revisar a literatura sobre a AHAI, ressaltando a importância da 

prática odontológica hospitalar no cuidado à saúde bucal desses pacientes, através do 
relato de experiência. Metodologia: Foram  selecionados artigos publicados de 2011 a 

2021 (Bireme e PubMed).  Foi descrita a conduta adotada pelo projeto de extensão 
"Atenção odontopediátrica no ambiente hospitalar" desde 2015, em relação a saúde 
bucal de  crianças internadas na Pediatria do HU/UFJF, com diagnóstico de AHAI. 
Resultados: Diante do relato constante dos pacientes com AHAI, de que após a 

suspensão da escovação dentária, durante a internação, a frequência de sangramento 
gengival aumentava, houve a necessidade de se padronizar uma conduta para sua 
higiene bucal. Embora haja uma grande preocupação médica em prevenir sangramentos 
nesses pacientes e evitar a perda de hemácias, sabe-se que a limpeza dentária é 
fundamental até para o controle da AHAI. Sem a escovação, há o aumento da quantidade 
de biofilme, que gera inflamação periodontal, aumentando a tendência ao sangramento. 
Cabe ressaltar que a entrada dos microorganismos do biofilme na corrente sanguínea 
ativam o sistema imune e modificam desenvolvimento da AHAI. Conclusão: Diante do 

problema encontrado, percebeu-se que a higiene bucal só traz benefícios aos pacientes 
com AHAI, de modo que a conduta mais assertiva foi a conscientização, dos pais e da 
equipe de saúde, sobre a necessidade da escovação dentária e a possibilidade de 
associação com enxaguantes bucais, visando estabelecer o equilíbrio e a saúde dos 

pacientes imunocomprometidos. 

 

 



              II Congresso Online de Odontologia Hospitalar da UFJF 

31. EXÉRESE DE DENTES INCLUSOS ASSOCIADOS A CISTO 
DENTÍGERO: RELATO DE CASO 
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Introdução: O Cisto Dentígero (CDT) é o mais comum dos cistos odontogênicos de 

desenvolvimento, caracterizado como uma lesão benigna originada da separação do 

folículo que envolve a coroa de um dente impactado. Ele é formado por uma cápsula 

de tecido conjuntivo, preenchida por fluído cístico.  Radiograficamente, apresenta-se 

como uma lesão unilocular ou multilocular, a partir da junção amelo-cementária. 

Embora possuam um crescimento lento, os CDTs podem atingir grandes proporções e 

causar expansão da cortical óssea, deformação facial e danos aos dentes e estruturas 

adjacentes.  Objetivo: Relatar o caso clínico de uma paciente de 14 anos de idade, 

que compareceu ao Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial da 

Universidade Federal de Pernambuco relatando um desconforto na região do mento. 

Relato de caso: A sintomatologia dolorosa foi induzida por dois caninos impactados 

associados a outros dois dentes supranumerários, que radiograficamente 

assemelhavam-se a caninos, envoltos por uma imagem radiolúcida, compatível com 

cisto dentígero na região mentoniana mandibular, em uma posição atípica de “Kisses 

Teeth”. Considerando a extensão da lesão, a paciente foi submetida à anestesia geral. 

Após o descolamento dos retalhos, realizou-se a osteotomia e ostectomia, permitindo 

acesso à lesão. Os dentes foram removidos com o uso de alavancas e, em seguida, 

executou-se a enucleação da lesão cística. Posteriormente, o material foi enviado para 

análise histopatológica. Resultados: A paciente evoluiu sem sinais flogísticos e, após 

um ano, foi possível visualizar radiograficamente a cicatrização óssea da região, 

preservando os ápices radiculares dos dentes vizinhos. Clinicamente, a paciente 

apresentava preservação tecidual e todos os elementos dentários demonstraram 

vitalidade pulpar.  Conclusão: Os aspectos descritos no caso são raros, uma vez que 

a lesão era composta por quatro elementos dentários envolvidos por um único cisto 

dentígero, atingindo grande proporção. Além disso, os elementos inclusos localizavam-

se na região mandibular e estavam associados a dentes supranumerários. O cisto 

encontrava-se cruzando a linha média e envolvia múltiplos elementos, caracterizando 

outra variante. Considerando a alta prevalência das inclusões, o estudo desses dentes 

é primordial na Odontologia, pois os resultados dependem do diagnóstico correto e 

precoce para o manejo adequado e sucesso do tratamento 
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32.  MANIFESTAÇÕES ORAIS DA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA 

IDIOPÁTICA (PTI): UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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 INTRODUÇÃO: A Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) consiste em uma doença 

hematológica autoimune caracterizada pelo decréscimo do número plaquetário no 
indivíduo, sendo observada à partir da contagem de menos de 100 000/mm3 por litro 
de sangue em adultos. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é abordar as principais 
manifestações orais da PTI encontradas na literatura para demonstrar a importância do 
cirurgião-dentista no diagnóstico da PTI. METODOLOGIA: Foi feita uma busca no 
Pubmed, utilizando os descritores “Idiopathic Thrombocytopenic Purpura”, “Oral cavity”, 
“Platelets” e “Function”, no período de 2016 a 2021, sendo selecionados 10 artigos. 
RESULTADOS: De acordo com esses, é possível afirmar que pacientes com PTI são 

mais suscetíveis ao risco de lesões hemorrágicas na cavidade oral, bem como a ter 
maior dificuldade de cicatrização das mesmas, uma vez que as plaquetas, trombócitos, 
são estruturas presentes no sangue que desempenham importante papel na 
coagulação sanguínea e, consequentemente, na cicatrização de lesões. Segundo a 
literatura, as lesões orais podem aparecer nas formas de sangramentos gengivais, 
petéquias e bolhas hemorrágicas nos lábios e na mucosa intraoral, podendo essas 
aparecerem isoladas ou concomitantemente. Para o diagnóstico, o cirurgião-dentista 
deve fazer, primeiramente, o exame físico dessas lesões e solicitar ao paciente um 
hemograma completo. O tratamento deve ser estabelecido juntamente com o médico 
hematologista de acordo com o manejo geral da doença, podendo ser utilizados 
medicamentos tópicos ou sistêmicos. CONCLUSÃO: Podemos afirmar, então, que a 
saúde da cavidade oral é um reflexo notável do status sistêmico de um indivíduo e a 
identificação dos sinais e sintomas de lesões orais pode atuar como um alerta de 
envolvimento sistêmico oculto e grave de doenças hematológicas. É fundamental, 
portanto, que o cirurgião-dentista conheça as principais lesões associadas à PTI a fim 
de estabelecer o diagnóstico precoce e proporcionar um atendimento integral e 
multidisciplinar aos pacientes. 
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33. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DAS MANIFESTAÇÕES DA 

GENGIVOESTOMATITE HERPÉTICA PRIMÁRIA EM CRIANÇAS 
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 INTRODUÇÃO: A gengivoestomatite herpética primária (GEH) é uma doença infecto 

contagiosa causada pelo vírus herpes simples. Um problema bem complexo enfrentado 

pelo profissional da odontologia. E observada em crianças de aproximadamente um a 

seis anos de idade, tendo maior incidência para o gênero feminino. Visando um melhor 

tratamento para o paciente, existem várias característica clínica para detectar essas 

manifestações no paciente. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é realizar uma 

revisão de literatura expondo as diversas características clínicas das manifestações da 

gengivoestomatite para um melhor diagnóstico clínico, bem como apresentar as 

características mais frequentes para um melhor diagnostico.METODOLOGIA: foram 

utilizados artigos clínicos e de revisão que estudam as características clinicas das 

manifestações de gengivoestomatite nas bases de dados da Bireme, SciElo e Pubmed; 

utilizando os Descritores em saúde (DeCS): “vírus herpes simples” e 

“gengivoestomatite herpética primária”, e Medical Subject Headings (MeSH): “herpes” e 

“doença infecto contagiosa” buscados através do marcador booleano “AND”. foram 

selecionados artigos publicados entre 2010 e 2020. RESULTADOS: A 

gengivoestomatite apresenta manifestações prodrômica como mal-estar geral, 

irritabilidade, sonolência, cefaleia, artralgia, anorexia, febre, calafrios, odinofagia, 

linfadenopatia, taquicardia, diarreia sialorreia, inflamação das mucosas, edema, eritema 

e sangramento gengival. As manifestações clínicas iniciam-se através de algumas 

vesículas de 1 a 2 mm, podendo chegar a atingir todas as mucosas da cavidade. Em 

alguns dias, estas vesículas se rompem e formam úlceras rasas, irregulares, branco-

amareladas que são bem dolorosas. CONCLUSÃO: Existem várias formas de 

manifestações e é importante que os profissionais que se dediquem a área da 

odontologia tenham domínio das manifestações gengivoestomatite herpética primária 

para saber passar um bom diagnóstico e saber qual tratamento é mais adequada para 

o paciente, para que seja possível o tratamento ideal e garantir a satisfação do 

paciente. 
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34. ASPECTOS ATUAIS NO TRATAMENTO DO LÍQUEN PLANO ORAL: 
REVISÃO DE LITERATURA 

 

Layanna Alencar Lopes1* (Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru-Pe) Prof. 
Dr. Alexandre Freitas² (Orientador - Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru-
Pe) *  

laaylopess@hotmail.com 

 

Introdução. O Líquen Plano Oral (LPO), é uma doença autoimune, mediada por 
linfócitos T, pode acometer a mucosa oral, pele, unhas e couro cabeludo. Alguns 
estudos mostram que a doença é mais comum em mulheres de meia idade, e raras em 
crianças. Até hoje a etiologia é desconhecida, mas várias causas estão associadas 
(ansiedade, diabetes, doença autoimune, estresse, drogas, materiais dentários, 
neoplasias e predisposição genética). Em 1866, o médico inglês Erasmus Wilson 
sugeriu que a etiologia da doença, poderia ser decorrente de “tensões nervosas”. O 
diagnóstico de LPO é feito através de exame clínico, e histológico. A doença pode se 
apresentar de diversas formas clínicas: reticular, atrófica, papulosa, erosiva, bolhosa e 
eritematosa. Os locais mais acometidos pelo LPO são: mucosa jugal, gengiva, dorso da 
língua, mucosa labial e vermelhidão do lábio. Objetivo. Apresentar uma revisão 
bibliográfica demonstrando os atuais tratamentos para Líquen Plano Oral, descrevendo 
sua etiologia, fisiopatologia e conduta terapêutica. Metodologia. Será utilizado o 
método de pesquisa descritiva com a finalidade de abordar os atuais tratamentos para 
o Líquen Plano Oral, a partir de uma revisão de literatura, em artigos encontrados nas 
bases de dados do google acadêmico, SCIELO (Scientific Electronic Library), 
publicados nos anos de 2015 a 2021. Como critério de inclusão artigos com os 
seguintes descritores: líquen plano; tratamento; conduta; será utilizado artigos no 
idioma português e/ou inglês, artigos completos e que abordam o tema, e como 
critérios de exclusão artigos que não contemplem o tema e artigos incompleto. 
Resultados. Podemos ver que os métodos mais utilizados atualmente, para o 
tratamento do LPO é o laser, terapia medicamentosa com o uso de corticoides (quando 
há sintomatologia intensa), o controle e acompanhamento psicológico/psiquiátrico tem 
tido bons resultados para o controle da doença. Conclusão. Diante da Revisão 

Bibliográfica evidenciou que a LPO é uma doença complexa, com etiologia ainda 
desconhecida, mas com causas bastante evidentes. O fator psicológico influi muito 
para o seu aparecimento, podendo ser um grande aliado durante a fase de 
investigação e tratamento da doença.  
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35. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINUSITE MAXILAR DE ORIGEM 
DENTÁRIA: RELATO DE CASO 
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 Introdução: O seio maxilar pode ocorrer por diversos processos patológicos sinusais 

recorrentes, entre eles, a sinusite de origem odontogênica. Esta patologia caracteriza-
se por apresentar hiperplasia, inflamação/infecção na mucosa de revestimento do seio 
associado a um elemento dentário necrosado. Quando associado à sintomatologia 
dolorosa e/ou expansão significativa deve ser removido cirurgicamente. Objetivo: 

relatar o caso de uma paciente que apresentou uma sinusite maxilar de origem 
dentária. Metodologia: Trata-se de um relato de caso clínico com abordagem 

descritiva, qualitativa, ao qual o pesquisador é instrumento indispensável. O registro foi 
conduzido em total concordância com os princípios éticos de acordo com a declaração 
de Helsinque, revisada em 2013. A paciente concordou com a divulgação de dados e 
fotografias através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Resultados: A Paciente gênero feminino, 57 anos de idade, leucoderma compareceu 
ao Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial da Universidade 
Federal de Pernambuco, queixando-se da ausência dos elementos dentários, no qual 
relatou que perdeu ainda jovem devido a processos infecciosos e inflamatórios, 
cefaleias constantes e devida a presença de secreção purulenta saindo pela região 
nasal e com dores constantes na região de terço médio da face. O exame 
imaginológico apresentou uma ausência de múltiplos elementos dentários com dois 
dentes inclusos. Constatou-se também uma alteração ligeiramente radiopaca, 
homogênea e em forma de cúpula localizada no assoalho do seio maxilar esquerdo. O 
tratamento da paciente foi baseado na realização da sinusectomia maxilar esquerda de 
origem odontogênica e exéreses dentes inclusos, com anestesia geral, utilizando a 
técnica de Caldwell-Luc. É importante salientar que a escolha do acesso cirúrgico é 
essencial no tratamento da lesão, pois deve evitar ou reduzir as possíveis 
complicações no trans e pós-operatório. A técnica eleita para a sinusectomia de origem 
odontogênica no caso relatado, foi a técnica de CaldwellLuc. Apesar de ser um 
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procedimento antigo, promove uma abordagem segura, um acesso diretamente na 
cavidade sinusal, o que facilita a visualização e remoção de lesões e infecções de 
origem odontogênicas. Conclusão: Portanto, é um procedimento seguro e eficaz 

devendo ser sempre lembrado e utilizado nas sinusectomias maxilares sempre que 
necessário. 
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36. A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO 
DA SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E SEU PAPEL NO 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR 

Pâmela Policarpo Pereira*, Matheus Souza Silva, Pillar Gonçalves Pizziolo, Maria Eline 
da Silva Muniz, Larissa Campos Cordeiro, Marcela Corrêa dos Santos, Ana Carolina 
Carvalho Reis, Luiz Miguel Ferreira, João Paulo Santana da Silva1 , Gracieli Prado 
Elias2 *. 

 1 Discentes do Curso de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, 
Brasil;  

2 Docente do Departamento de Odontologia Social e Infantil da Faculdade de 
Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, Brasil. 
pereirapam19@gmail.com  

Introdução: A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma doença 
multifatorial e de caráter progressivo, que provoca obstrução das vias aéreas em 
decorrência da aproximação dos tecidos da garganta, dificultando a passagem do ar e 
impedindo a respiração por alguns segundos durante o sono. Essa síndrome causa 
hipersonolência diurna, irritabilidade, desvio de atenção e perda de memória, devendo 
ser diagnosticada e tratada, visto a necessidade do sono para a manutenção da saúde 
e da qualidade de vida. Objetivo: Identificar o papel do Cirurgião-Dentista (CD) no 
diagnóstico da SAOS e sua necessidade em uma equipe multidisciplinar para o 
tratamento da mesma. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na plataforma Google 
Acadêmico, utilizando os descritores “Apneia Obstrutiva do Sono”, “Odontólogos”, 
selecionando os trabalhos relacionados com o tema, do período de 2010 a 2021. 
Resultados: A partir da literatura, algumas alterações morfológicas craniofaciais 

podem estar presentes nos portadores da SAOS, que sugerem uma predisposição ao 
colapso das vias aéreas superiores. Alterações no desenvolvimento das bases ósseas, 
maxila e mandíbula, ou na oclusão e concentração de gorduras na região cervical e 
submentoniana, são características para o diagnóstico precoce da síndrome, facilmente 
observadas na rotina odontológica, em associação a uma boa anamnese e técnicas 
mensuráveis, como Índice de Mallampati modificado e Cefalometria. A partir do 
diagnóstico, a terapêutica é multidisciplinar, e tem como objetivo normalizar a 
respiração durante o sono, controlar e diminuir a sonolência diurna, as alterações 
neuropsíquicas e cardiovasculares e proporcionar uma melhor qualidade de vida. 
Existem aparelhos orais instalados pelo CD que constituem um tratamento paliativo e 
são indicados para SAOS leve à moderada. São bem aceitos pelos pacientes, de fácil 
confecção, pouco invasivos e produzem poucos efeitos colaterais, trazendo bons 
resultados em longo prazo. Graus mais severos de SAOS e casos que impedem o uso 
dos aparelhos orais, necessitam de outros tratamentos: medidas de higiene do sono, 
terapia farmacológica, cirurgias ou uma combinação de terapias, avaliadas pela equipe 
multidisciplinar responsável. Conclusões: Concluímos que CD contribui para o 

tratamento da SAOS e pode ser o principal responsável pelo diagnóstico precoce, em 
exames de rotina e anamnese, viabilizando opções de tratamento antes que a 
síndrome cause incômodos e interferência na vida social do paciente. 
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37. MANEJO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES ORAIS EM 

PACIENTES PEDIÁTRICOS SOB TRATAMENTO ONCOLÓGICO 
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INTRODUÇÃO: O tratamento oncológico em pacientes pediátricos gera efeitos 

colaterais que podem se manifestar na cavidade oral. Com isso, o manejo dessas 

complicações se faz necessário para manter a qualidade de vida do paciente. 

OBJETIVOS: O presente estudo tem o objetivo de realizar uma revisão de literatura, 

discorrendo sobre as principais manifestações orais que acometem pacientes 

pediátricos durante o tratamento antineoplásico, elucidando sobre seus manejos 

odontológicos. METODOLOGIA: Uma busca bibliográfica foi executada nas bases de 

dados “PubMed” e “Google Scholar". As palavras-chave “oral manifestations”, 

“pediatric cancer” e “oral management“ foram utilizadas. RESULTADOS: Ao todo, 10 

artigos foram selecionados, sendo todos redigidos na língua inglesa e publicados no 

período entre 2016 e 2021. Em decorrência do tratamento antineoplásico, as 

manifestações orais mais comumente encontradas nos pacientes pediátricos são 

mucosite, infecções orais oportunistas, xerostomia e lábios fissurados. Essas 

complicações afetam a qualidade de vida do paciente, podendo atrapalhar funções 

essenciais como a mastigação, fala e deglutição. A melhor conduta dessas condições 

é por meio da prevenção ou tratamento precoce, o que salienta a necessidade do 

acompanhamento com cirurgião dentista. CONCLUSÃO: As principais manifestações 

orais resultantes da terapêutica antineoplásica são passíveis de serem prevenidas e 

tratadas, sendo seus sintomas erradicados ou então mitigados. Isso reforça a 

importância da atuação do cirurgião dentista em conjunto com a equipe multidisciplinar 

durante todo o período do tratamento oncológico. 
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38. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRÉVIO A CIRURGIA DE TROCA 
VALVAR: UM RELATO DE CASO 
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1Rede de Ensino Doctum  

2Universidade Federal de Juiz de Fora- GV 

gabrielramosrubio10@gmail.com 

Resumo 

Introdução: As doenças cardiovasculares afetam uma quantidade significativa da 

população e apresentam alto índice de morbidade e mortalidade. As cirurgias cardíacas 
são intervenções complexas e por isso devem ter o risco de infecção minimizado. A 
manutenção da saúde bucal é fundamental nesse processo, visto que as infecções 
odontogênicas detêm potencial de disseminação e estão relacionadas a ocorrência de 
doenças sistêmicas, podendo colocar em risco a vida desses pacientes. A importância 
da atuação do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar deve estar fundamentada então na 
adequação bucal, que pode alterar positivamente o desfecho clínico do paciente, 
reduzindo o custo do tratamento e proporcionando melhor prognóstico. Objetivo: Relatar 

o papel do cirurgião-dentista no preparo de paciente cardiopata para cirurgia 
coronariana, com o foco no tratamento de possíveis focos infecciosos orais. 
Metodologia: Trata-se um estudo observacional, onde o paciente do sexo masculino, 
67 anos, portador de insuficiência cardíaca congestiva, encontrava-se internado na UTI 
do Hospital Meridional da cidade de Cariacica/ES e aguardava cirurgia para troca valvar 
coronariana, de modo que a equipe de odontologia realizou um atendimento prévio, 
buscando adequação do meio bucal por meio da redução de focos infeciosos. 
Resultados: O exame intrabucal evidenciou presença de apenas 6 dentes na arcada 

superior com prótese parcial removível em péssimas condições. Havia grande 
quantidade de biofilme nos remanescentes dentários e sobre o dorso da língua. Após 
discussões multidisciplinares e considerações éticas o paciente foi conduzido ao centro 
cirúrgico para as exodontias dos 6 dentes maxilares. Após exodontias, alveoloplastias e 
hemostasia local, a sutura simples foi realizada e o paciente seguiu com antibiótico e 
analgésico. As orientações do pós-operatório foram transmitidas à equipe de 
enfermagem e aos familiares. O pós-operatório de 7 dias demostrou paciente estável e 
em processo normal de cicatrização quando seguiu para a troca valvar 2 dias depois 
tendo evoluído bem. Quando o paciente já se encontrava em ambiente domiciliar foi 
confeccionado prótese total superior provisória. Considerações finais: A importância do 

diagnóstico e tratamento de focos infecciosos de origem bucal previamente à cirurgia 
coronariana são de suma importância para prevenir complicações pós-operatórias como 
a endocardite infecciosa principalmente. 
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39. MANEJO ODONTOLÓGICO DA DISFUNÇÃO 
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Introdução: A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença crônica sistêmica, de caráter 

autoimune, que afeta principalmente as articulações, mas em casos mais críticos pode 
acometer o sistema locomotor. Ocorre preferencialmente em adultos, geralmente na 
segunda e quarta décadas de vida, sendo as mulheres mais atingidas. Possui 
sintomatologia dolorosa e é uma doença incapacitante, com alta prevalência mundial e 
redução na sobrevida. Objetivo: Realizar uma revisão do conhecimento disponível sobre 
o manejo odontológico em pacientes portadores de artrite reumatoide com envolvimento 
da ATM, com intuito de auxiliar no tratamento e propiciar uma melhor qualidade de vida. 
Metodologia: A busca bibliográfica foi realizada em junho de 2021, foram utilizados os 

sites “Pubmed” e “Elsevier”. As palavras-chave utilizadas foram: ”rheumatoid arthritis”, 
“temporomandibular joint disorders” e “treatment”. Foram utilizados como critérios de 
inclusão: revisões de literatura publicadas entre 2005 até 2021, em inglês. Foram 
selecionados 10 artigos. Resultado:  A AR pode envolver diversas articulações, mas o 

acometimento da ATM possui grande relevância para Odontologia, uma vez que pode 
interferir em atividades comuns do sistema estomatognático, como mastigação, podendo 
levar a modificação da dieta, gerando implicações sistêmicas. Estudos epidemiológicos 
mostram frequência de desordens temporomandibulares em pacientes com AR variando 
de 4,7% a 84%. Os sintomas mais comuns são:  dores nas articulações, edema, 
crepitação e movimento limitado. Os achados radiográficos mais comuns são erosão e 
achatamento do côndilo mandibular e fossa articular e redução dos espaços articulares. 
Diversos manejos podem ser realizados para o tratamento desses pacientes, desde 
mudanças comportamentais até cirurgias. Faz-se o uso de aparelhos odontológicos de 
estabilização ou reposicionamento, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes 
musculares, corticosteroides, ansiolíticos, DMARDs (Drogas antirreumáticas 
modificadoras de doença) e artrocentese. A cirurgia é uma boa opção em casos que a 
ATM tenha sofrido reabsorção significativa. Conclusão: Torna-se explícita a importância 

da avaliação da ATM de pacientes reumáticos, contribuindo com um diagnóstico 
precoce, melhor prognóstico e melhora na qualidade de vida. 
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40. ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA DIANTE DE PACIENTES 
COM PNEUMONIA ASSOCIADO À VENTILAÇÃO MECÂNICA 
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Introdução: Desde o final de 2019, o mundo vem enfrentando a pandemia da covid19, 

uma doença infectocontagiosa, que evolui de forma rápida, levando alguns pacientes à 
necessidade de internação e intubação podendo levar ao óbito. Alguns procedimentos 
invasivos, como a ventilação mecânica, são necessários podendo resultar em 
complicações como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) em 
pacientes intubados. Portanto, como pacientes com covid-19 são frequentemente 
submetidos à intubação, eles possuem grandes chances de evoluir para esse quadro 
clínico. Objetivo: Realizar uma revisão da literatura acerca do tema “atuação do 
Cirurgião-dentista diante de pacientes com pneumonia aspirativa associado à ventilação 
mecânica decorrente da covid-19”. Metodologia: Realizou-se uma busca na base de 
dados PubMed sem restrição de data. Usando as palavraschaves “aspiration 
pneumonia”, “mechanical ventilator”, “patient”, “dentistry” e “hospital dentistry 
assistance”, combinadas entre si, seus sinônimos, termos livres e com auxílio de 
operadores booleanos. Foram selecionados previamente 50 artigos, dos quais apenas 
17 foram incluídos no trabalho final. Resultados: A PAVM apresenta-se como uma 

complicação no quadro da covid-19. No entanto, a PAVM pode ser prevenida ou ter a 
sua incidência reduzida através de protocolos de higiene bucal sejam eles agentes 
mecânicos ou farmacológicos, como sucção de secreções, remoção mecânica do 
biofilme, escovação dentária ou uso de enxaguantes bucais. Em associação com o 
exame oral de cabeceira (EOC) e o protocolo de cuidados bucais barrow (PCBB) para 
orientar a higiene bucal de pacientes em unidade de terapia intensiva. Os antissépticos 
bucais desempenham um papel importante na redução da carga viral do Sars-CoV-2 na 
saliva e o seu uso antes de procedimentos odontológicos reduz o risco de transmissão 
do vírus através do aerossol durante o atendimento. Apesar do suporte na literatura, as 
práticas de higiene bucal em UTI não são consistentes, tornando imprescindível que 
esforços consideráveis sejam promovidos para se implementar políticas de prevenção. 
Conclusão: Portanto, percebe-se a grande importância do Cirurgião-dentista diante do 

enfrentamento dos casos mais graves da covid-19, a fim de evitar sua evolução para 
quadros de PAVM. No entanto, mais estudos devem ser realizados, acerca do uso de 
enxaguantes bucais e escovação na redução do tempo de permanência na UTI, duração 
da ventilação mecânica e resultados de mortalidade.  
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INTRODUÇÃO: O carcinoma basocelular constitui a maior parte do chamado câncer 

de pele não melanoma e pode ser classificado em várias formas que demonstram 

comportamentos clínicos diferentes. Têm patogênese multifatorial, com a influência da 

radiação ultravioleta. Os pacientes geralmente são de meia-idade ou idosos e é mais 

comum em caucasianos. A incidência é aproximadamente 30% maior em homens que 

em mulheres e cerca de 80% estão localizados na cabeça ou no pescoço. O carcinoma 

metatípico é um tipo incomum de carcinoma basocelular que exibe um comportamento 

clínico agressivo. Ele mostra uma frente invasiva exibindo uma mistura de carcinoma 

basocelular e carcinoma espinocelular com um carcinoma basocelular superficial ou 

nodular claro sobrejacente. O tratamento pode ser cirúrgico ou não-cirúrgico. 

OBJETIVO: O presente trabalho tem objetivo de relatar um caso clínico de uma 

ressecção de carcinoma basocelular do tipo metatípico com reconstrução a base de 

autoenxertia. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de caso de uma paciente 

queixando-se de uma lesão em região de parassínfise direita com evolução de 

aproximadamente 03 anos. O tratamento de escolha foi a ressecção total da lesão, 

com margens de segurança e autoenxertia. RESULTADO: Paciente, 77 anos, 

leucoderma, gênero feminino, compareceu ao Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia 

Buco Maxilo Facial do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 

queixando-se de uma lesão na região parassinfisária direita com 03 anos de evolução. 

Na anamnese a paciente relatou estar em constante exposição solar pelo trabalho que 

desempenha. A paciente foi submetida à ressecção do tecido lesionado seguida de 

reconstrução através de um autoenxerto com tecido retirado da região peitoral. 
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Histologicamente, confirmou-se o diagnóstico de carcinoma basocelular do tipo 

metatípico. A paciente foi acompanhada durante o período de 05 anos e apresentou 

um resultado estético e funcional satisfatório, sem indicações de recidivas. 

CONCLUSÃO:  Observa-se que devido ao alto grau de malignidade e recidiva da 

patologia foi realizada uma minuciosa anamnese e conduta clínica minimizando os 

riscos que envolvem a patologia e devolvendo estética e função a paciente. 
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Introdução: As infecções de origem odontogênica originam-se a partir de um necrose 
pulpar com invasão bacteriana no tecido periapical e periodontal, que pode levar à 
formação de abscesso capaz de se estender através dos planos fasciais dos tecidos 
moles quando não consegue ser drenada através de superfície cutânea ou mucosa 
bucal, denominando-se celulite.Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
de um paciente que passou por um tratamento cirurgico de uma celulite flegmentosa de 
origem odontogenica. Metodologia: Descrevemos um relato de caso com base nos 
reais acontecidos e nos orientamos com base nos dados da PubMed e Scielo e 
utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Celulite, Cirurgia Bucal e 
Patologia. Através desse estudo somado ao relato de caso, apresentamos a seguir o 
caso clínico. Relato de caso: Paciente, gênero masculino, 13 anos de idade, 
encaminhado ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial da UFPE, 
devido à presença de uma celulite flegmonosa perimaxilar de origem dentária. Ao 
exame clínico apresentou um aumento de volume em hemiface esquerda, macio a 
palpação e indolor. A sua genitora relatou a realização de uma sinusectomia maxilar 
esquerda, pela equipe de Otorrinolaringologia, há aproximadamente 20 dias e 
instalação de um dreno na região de pálpebra superior para eliminação de secreção 
purulenta. Ao exame panorâmico, observa-se presença de resto radicular dos 
elementos 26 e 46 e radiopacidade dos seios maxilares. Na tomografia volumétrica de 
feixes cônicos, observa-se uma imagem hiperdensa no seio maxilar esquerdo e após a 
realização do procedimento cirúrgico de sinusectomia sem a remoção do fragmento 
dentário, nota-se a permanência da mesma imagem confirmando o diagnóstico de 
celulite flegmonosa perimaxilar de origem odontogênica. Conclusão: O fator dental 
pode estar envolvido em até 12% dos casos de sinusite maxilar e a eliminação do fator 
causal se faz imprescindível para o sucesso do tratamento. 
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Introdução: No campo da odontologia há diversos tipos de enxertos disponíveis com 

finalidade de reestabelecer a função e estética de defeitos ósseos, dentre eles os 
aloenxertos, xenoenxertos, autoenxertos e sintéticos. Objetivo: Este estudo tem por 

objetivo realizar um relato de caso de tratamento de defeito ósseo por meio de enxerto 
ósseo sintético em paciente pediátrico. Relato de caso: Paciente, 8 anos, compareceu 

ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial com ausência de dentes e atraso na erupção, 
abaulamento em região anterior de maxila no lado esquerdo. Na anamnese, foi 
relatado que a paciente havia realizado há 2 anos procedimento cirúrgico para remoção 
de tumor odontogênico e consequentemente ocorreu a perda de dentes. Nos exames 
de imagem foi possível visualizar áreas de reabsorção óssea severa provocado pelo 
trauma excessivo durante remoção do cisto odontogênico e a ausência de elementos 
dentários. O diagnóstico definitivo foi de reabsorção severa de maxila por trauma 
excessivo durante remoção de cisto. Para resolução do caso foi instituído tratamento 
cirúrgico de enxerto ósseo. No ato operatório, paciente foi submetida a anestesia geral. 
Para acessar o sítio cirúrgico foi realizada incisão horizontal 2mm acima da linha 
mucogengival, seguida de descolamento mucoperiosteal. Após o descolamento, o sítio 
cirúrgico foi irrigado com soro fisiólogico 0,9% e curetado tecido granuloso presente. 
Em seguida foram fixados dois parafusos de titânio e posicionada a membrana de 
enxerto ósseo sintético bioativo (Novabone Putty). Por fim, foi realizada sutura 
utilizando fio absorvível poliglactina e irrigação com soro fisiólogico. Discussão: A 
combinação existente de matrizes osteocondutoras e osteoindutoras, fatores de 
crescimento e células osteogênicas podem ultrapassar a funcionalidade de auto 
enxerto e alo enxerto. Portanto, possuem melhor acessibilidade, elimina necessidade 
de área doadora e não apresenta riscos de transmissão de doenças. O Novabone Putty 
é uma massa maleável com finalidade de preencher lacunas ósseas, atuando como 
estrutura de neoformação óssea. Entretanto, não se destina a aplicações de suporte de 
carga pesada. Resultados: Paciente está sob acompanhamento há 6 meses e 
responde bem ao tratamento realizado. Conclusão: No caso clínico relatado foi 

utilizado enxertia com material aloplástico Novabone Putty, apresentando eficácia na 
terapêutica, com ausência de quadro infeccioso e inflamatório patológico no pós-
operatório. 
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Introdução: A síndrome da ardência bucal (SAB) é caracterizada pela experiência 

sensitiva de queimação e dor intraoral nos dois terços anteriores da língua, palato duro, 
lábio inferior e mucosa jugal. Geralmente é idiopática, entretanto pode estar associada 
a desordens psicossomáticas, fatores parafuncionais e patologias sistêmicas, tais como 
ansiedade, depressão, doenças endócrinas e autoimunes. Sua maior prevalência é em 
mulheres de maior idade, principalmente no período pós menopausa, os pacientes com 
esta síndrome não possuem alterações ou lesões fora dos padrões de normalidade, 
tornando está síndrome subdiagnosticada por cirurgiões dentistas que não dominam o 
assunto e desacreditam do paciente. Devido ao seu difícil diagnóstico e falta de 
estudos relacionados, a SAB ainda não possui um tratamento padrão ouro no qual os 
especialistas entram em consenso, porém o uso do clonazepam vem demonstrando 
resultados promissores.Objetivo: Analisar a eficácia do Clonazepam no tratamento da 
SAB. Metodologia: Foram realizadas pesquisas a partir dos descritores “síndrome da 

ardência bucal”, “tratamento” e “odontologia” cadastrados no DECS, nas bases de 
dados SCIELO e PUBMED, com 5 artigos nos idiomas português, inglês e espanhol 
entre os anos 2015 e 2021. Resultados: O Clonazepam é um fármaco 
benzodiazepínico geralmente utilizado como ansiolítico que possui efeito inibidor do 
sistema nervoso central, visto que se presume que a SAB é decorrente de uma 
disfunção no sistema nervoso central, sendo tratada como uma neuropatia dolorosa. 
Nos estudos analisados foram utilizadas duas maneiras de aplicação do fármaco, de 
maneira tópica, de forma sublingual por três minutos sem engolir, e de maneira 
sistemática. Observou-se uma maior eficácia em pacientes mais jovens que utilizaram 
uma menor dosagem do medicamento e possuem um fluxo salivar naturalmente maior 
e que não faziam o uso de psicofármacos previamente. Essa revisão de literatura 
constatou a partir dos estudos lidos que o uso do clonazepam é extremamente válido 
para pacientes com SBA, apesar dos efeitos colaterais, como xerostomia, problemas 
gástricos e sonolência, trazendo uma melhora na dor e ardor na grande maioria dos 
pacientes. Conclusão: A partir dos estudos, é notório que o uso do clonazepam 
demonstra-se favorável para a elucidação do problema, porém ainda não existe um 
consenso entre os cirurgiões-dentistas que estudam o efeito da droga no tratamento da 
SAB, sendo necessário maiores estudos sobre sua eficácia. 
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Introdução: Este trabalho demonstra a importância do viés multiprofissional no êxito 

do tratamento de Pênfigo Vulgar, pois tratando-se de uma doença sistêmica autoimune, 

tem sua manifestação clínica exposta em diversas áreas do corpo, e o cuidado devido 

de cada sintomatologia é primordial para o sucesso do tratamento. Objetivo: 

Apresentar a importância do acompanhamento multiprofissional na doença pênfigo 

vulgar. Metodologia: Paciente do sexo feminino, 33 anos, procurou atendimento 

odontológico com queixa principal de múltiplas ulcerações na cavidade bucal com 2 

meses de evolução. Durante a anamnese, informou ter sido diagnosticada com pênfigo 

há cerca de 3 anos e que realizava tratamento com dose de mínima de corticoide, mas 

resolveu abandonar o tratamento devido ao ganho de peso nos últimos meses. Ao 

exame extra-oral, não foi observada a presença de lesões cutâneas, assim como 

nenhum outro sinal relevante. No exame intra-oral, observou-se a presença de 

ulcerações difusas, com superfície coberta por uma membrana fibrinopurulenta, 

circundadas por um halo eritematoso e localizadas na região posterior de mucosa jugal 

direita e no palato mole. Foi observada também a presença de quadro compatível com 

“gengivite descamativa” envolvendo toda a gengiva inserida inferior. A paciente referiu 

dor intensa nas regiões afetadas e grande dificuldade para se alimentar. Resultado: 

Foi objetivada a retomada da adesão da paciente ao tratamento, com 

acompanhamento multiprofissional, tornando-a corresponsável pela sua melhora clínica 

e a terapêutica envolveu o uso tópico de pomada de Propionato de Clobetasol 0,05% e 

a administração sistêmica de Prednisona, atingindo resultados satisfatórios pela ótima 

evolução clínica. Conclusão: O estudo acerca do relato de caso, demonstrou a 

importância da vivência clínica no diagnóstico e tratamento das lesões orais, bem como 

seu devido acompanhamento de forma periódica, para orientação do paciente quanto a 

continuidade do uso da terapêutica preterida, visando a melhora do quadro clínico do 

mesmo e mantendo seu bom prognóstico. 
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Introdução: A osteorradionecrose dos ossos maxilares é uma das complicações mais 
severas decorrentes do tratamento radioterápico para neoplasias malignas em região de 
cabeça e pescoço. Essa complicação acomete sobretudo a mandíbula de pacientes 
dentados. Clinicamente se apresenta como osso exposto, necrose, sinais de infecção, 
fístulas, fraturas patológicas e dor. O diagnóstico é realizado de acordo com as 
características clínicas e por exames de imagem. Objetivo: Apresentar um caso de 
recidiva de carcinoma de células escamosas que mimetizava osteorradionecrose dos 
maxilares. Métodos: Paciente do sexo masculino, 61 anos, melanoderma, submetido à 
radioterapia há oito meses para controle de carcinoma de células escamosas foi 
encaminhado para tratamento de osteorradionecrose mandibular do lado esquerdo. 
Durante o exame físico foi observado a presença de trismo severo e úlcera extensa e 
fixa em mucosa jugal do lado esquerdo. Foi solicitada a realização de uma radiografia 
panorâmica. Resultados:  O exame radiográfico revelou radiodensidade alterada em 

corpo mandibular posterior esquerdo. Após a utilização da técnica de Akinose foi possível 
observar que a lesão envolvia toda a extensão de mucosa jugal, rebordo alveolar, borda 
lateral de língua, e orofaringe do mesmo lado. Biópsia incisional foi realizada e o 
resultado histopatológico revelou carcinoma de células escamosas. O paciente foi 
encaminhado para o tratamento da neoplasia. Conclusão: Clínicos devem estar atentos 
aos sinais e sintomas das lesões nos maxilares. Biópsia incisional deve ser considerada 

com o objetivo de descartar recidivas de neoplasias malignas. 
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Introdução: Anomalias vasculares possuem alto índice de ocorrência nas regiões de 
cabeça e pescoço, sendo o hemangioma o mais comum. Trata-se de lesões vasculares 
benignas que podem se estender por toda a extremidade corpórea, mas, quando afeta 
a cavidade bucal, os locais mais envolvidos são lábios, língua, mucosa jugal e palato. 
Sua origem pode estar associada a fatores congênitos ou traumáticos. A escolha do 
tratamento depende de um conjunto de fatores como tamanho, localização e 
características hemodinâmicas. Objetivo: relatar um caso em que foi realizado o 
tratamento de uma alteração vascular na região palatal associado ao uso de prótese 
total mal-adaptada através das terapias de Fotobiomodulação e Escleroterapia. 
Metodologia: relato de caso. Resultado: Paciente do sexo feminino, 61 anos, sem 

histórico de alterações sistêmicas, compareceu ao “Serviço de Estomatologia da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora”, queixando-se de 
dor intensa em palato duro. Ao exame intraoral, notou-se lesão arroxeada com coleção 
sanguínea em seu interior, de aproximadamente 1,5 cm, sensível à palpação, com 
histórico de hemorragia e tempo de evolução de 3 meses. A paciente era edêntula 
total, e a prótese total superior comprimia o local da lesão. Foi realizada a manobra de 
vitropressão, confirmando a origem vascular. A hipótese diagnóstica foi de 
hemangioma. Devido ao quadro de dor e hemorragia, na primeira sessão,  aplicou-se 
laser vermelho (660 nm) em quatro pontos ao redor da lesão, sendo 0,5 J em cada 
ponto a fim de se obter analgesia e iniciar o processo de reparo, além do 
reembasamento da prótese total superior. Na segunda sessão, foi feita aplicação de 2 
mL de oleato de monoetanolamina 5%. Após 14 dias, observou-se regressão total da 
lesão . A paciente foi encaminhada para a confecção de novas próteses. Conclusão: 
Neste caso, a associação terapêutica se mostrou efetiva, pouco invasiva, segura e com 
resposta rápida. Os cirurgiões-dentistas devem estar aptos a reconhecer, diagnosticar, 
tratar lesões vasculares em cavidade bucal.  
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