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Os efeitos da Ozônioterapia no tratamento de Disfunções
Temporomandibulares: uma revisão sistemática
Ana Carolina Balena Muller1, Mabel de Freitas Lopes2
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Acadêmicos do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora- Suprema.
Docente da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora- Suprema.

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) é uma doença multifatorial que inclui distúrbios musculares, do disco e das articulações. Possui sintomatologia dolorosa na mandíbula e na face de origem não dentária. Infelizmente, ainda não há um consenso

quanto ao melhor tratamento. A ozônioterapia é considerada um tratamento não invasivo capaz de melhorar a circulação sanguínea,
liberando oxigênio em áreas de isquemia tecidual, promovendo alívio e melhor controle da dor. Os resultados recentes das pesquisas

são promissores. Objetivo: Investigar os efeitos da ozônioterapia no tratamento da DTM. Métodos: Foram analisados estudos entre

2014 e 2019, tendo como referência a base de dados Medline via Pubmed. Foi utilizado na construção da frase de pesquisa o MeSH.
Foram estabelecidos como critérios de inclusão: ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) que utilizaram a ozônioterapia

de alta frequência como tratamento. Como critério de exclusão: intervenções pouco claras, mal descritas ou inadequadas. Utilizou-se

as seguintes variáveis para a seleção dos estudos: “Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome”, “Facial Pain”, “Ozone Therapy”.
Foi usada a sistematização PRISMA para a elaboração desta revisão. Fizeram parte desta revisão 3 ECCR envolvendo 143 indivíduos

sendo 77,46% do sexo feminino. Resultados: Foram encontradas alterações após a aplicação do ozônio. As mais comumente observadas foram: diminuição gradual no escore de dor VAS em comparação aos valores pré-tratamento. Entretanto não houve diferença

significativa em termos de abertura da boca. Conclusão: Embora a ozônioterapia represente uma modalidade terapêutica indicada
para sintomas dolorosos e limitações funcionais na DTM, não existem evidências científicas suficientes.
Palavras-chave: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular; Dor Orofacial; Ozônio.
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Correlação entre disfunção temporomandibular e
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Introdução: A Fibromialgia é uma síndrome idiopática e reumática multifatorial que causa um aumento na tensão muscular, caracteri-

zada por dor muscular. A Disfunção temporomandibular (DTM) designa diversas condições clínicas da articulação temporomandibular

(ATM) que afetam os músculos mastigatórios e as estruturas associadas. Os pacientes com fibromialgia são mais propensos a ter um
diagnóstico de dor muscular facial do que indivíduos sem a doença, sendo os sinais clínicos mais frequentes: limitação da abertura

de boca, ruídos ao abrir e fechar a boca, dor nos músculos masseter e digástrico posterior, dor na ATM e dor de cabeça. Objetivo:
Avaliar a correlação entre a DTM e a fibromialgia em pacientes fibromiálgicos. Métodos: Foi realizada uma busca na base de dados
PubMed® utilizando descritores como: “Fibromialgia”, “Dor facial” e “Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular”. Fo-

ram incluídos artigos originais e de revisão, publicados nos últimos cinco anos. Resultados: Foi analisado a prevalência de disfunção
temporomandibular em pacientes com fibromialgia, visto que os pacientes fibromiálgicos frequentemente sofrem com sintomas de
disfunção temporomandibular. Conclusão: Desta forma, verifica-se que apesar de serem entidades clínicas distintas, a Fibromialgia e
a DTM podem apresentar sinais e sintomas comuns.

Palavras-chave: Fibromialgia, Dor facial e Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular.
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Introdução: A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é uma infecção pulmonar, muito frequente nas UTIs, e que pode

ser desenvolvida após a traqueostomia ou intubação endotraqueal, já que esses aparelhos permanecem no paciente por muito tempo
e propicia a aspiração de bactérias da orofaringe para os pulmões. Para prevenir tal circunstância é necessário que os cuidados mé-

dicos preventivos, se alinhem com uma higiene bucal eficiente e padronizada nas UTIs. Objetivos: Identificar quais são os protocolos
de higienização oral recomendados pela Odontologia para prevenir a PAVM nas UTIs. Métodos: A frase de pesquisa foi realizada de

acordo com os descritores DeCS e MeSH, e as buscas ocorreram pelas bases eletrônicas PubMed, Cochrane e SciELO, de acordo

com a Sistematização PICO. Os filtros utilizados foram: data de publicação (últimos 5 anos) e estudos de revisão sistemática. Os artigos
selecionados para leitura foram baixados em PDF e traduzidos para a língua portuguesa, em seguida, foram lidos de forma criteriosa, e

aqueles que não condiziam com o tema foram excluídos da revisão de literatura. Resultados: Há evidências que comprovem o benefício da clorexidina, sendo que nas UTIs, a taxa da PAVM reduziu de 25% para 19% ao utilizá-la. Mais de 50% dos estudos analisados

comprovam a vantagem em utilizar escovas dentais às gazes e swabs. Conclusão: Por mais que a clorexidina seja um antimicrobiano

muito eficaz contra a microbiota oral, ela aplicada de forma isolada não garante os mesmos benefícios da associação entre a escovação
mecânica e uso da clorexidina
Palavras-chave: Higiene bucal, Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, Unidades de Terapia Intensiva, Eficácia.
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Introdução: Os hábitos parafuncionais associados à fatores emocionais, como ansiedade, estresse, depressão estão entre os principais

fatores etiológicos relacionados às disfunções temporomandibulares (DTM). Nesse sentido, os hábitos parafuncionais geram uma hiperatividade muscular na região da face, além de promover intercorrências oclusais. Objetivo: Avaliar a relação de fatores emocionais e

hábitos parafuncionais com a prevalência de disfunção temporomandibular e seus impactos na qualidade de vida. Métodos: Foi realizada

busca na base de dados PubMed utilizando descritores como: “Síndrome da Disfunção temporomandibular”, “Hábitos Parafuncionais” e
“Qualidade de Vida”, assim foram incluídos artigos originais publicados nos últimos cinco anos. Resultados: Foi possível concluir que o

bruxismo durante o dia e a noite foi o hábito mais prevalente e associado à dor articular seguido da muscular sem o músculo masseter
maior acometido. Em contrapartida, os outros hábitos estudados não tiveram a mesma associação ou prevalência. Sobretudo, sintomas

e sinais mais comuns relatados pela maioria das pessoas estão dor ao acordar, sensação de cansaço ou pressão, dor ao mastigar,

desgastes dentários. Além disso, foi possível identificar que pessoas do sexo feminino são mais acometidas e sofrem com dores e
disfunções na articulação temporomandibular. Conclusão: Contudo, a relação de fatores emocionais e hábitos parafuncionais podem
estar relacionados com a disfunção temporomandibular, visto que na literatura apresentam resultados satisfatórios
para essa associação.

Palavras-chave: “Síndrome da Disfunção temporomandibular”, “Hábitos Parafuncionais” e “Qualidade de Vida”.

REFERÊNCIAS:
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Introdução: A síndrome do respirador oral ocorre quando a criança substitui a respiração nasal por padrão oral ou misto, o que está

diretamente relacionado às alterações no desenvolvimento craniofacial e oclusal. Objetivo: O presente estudo tem como finalidade,
através de revisão bibliográfica, descrever a influência da respiração oral na oclusão dentária. Métodos: O levantamento bibliográfico
foi realizado nas bases de dados Bireme, Scielo e Pubmed de 2000 a 2021. Resultados: Durante a respiração oral, há um aumento

na separação dos maxilares e um abaixamento da mandíbula, os lábios ficam entreabertos, assim há uma maior ação de diferentes
músculos da face, essa ação muscular adaptativa gera alterações e desvios no esqueleto facial resultando na má oclusão. As principais

alterações orofaciais causadas são: anteriorização da cabeça, face estreita e alongada, lábios abertos ou entreabertos e ressecados,

lábio superior curto e hipofuncionante, lábio inferior com eversão e volumoso, língua hipotônica e rebaixada. A maxila é atrésica com
palato em ogiva, mordidas abertas e cruzadas, musculatura orofacial hipotônica, nariz achatado com narinas pequenas, protrusão dos
dentes superiores e rotação do ângulo da mandíbula no sentido horário. Conclusão: A melhor forma para evitar a influência da respi-

ração oral, é a correção de hábitos deletérios como a chupeta, sucção de dedo, mastigar de forma correta e lenta. O tratamento é feito

de forma multidisciplinar, envolvendo profissionais como otorrinolaringologista, ortodontista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, odontopedriatra, alergista entre outros. O restabelecimento mais breve possível da respiração nasal é imprescindível para prevenir ou minimizar
as alterações causadas pela respiração oral.

Palavras-chave: Sistema Estomatognático, Sistema Respiratório, Ortodontia.
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Introdução: A hipertrofia do músculo masseter é uma condição benigna determinada pelo aumento da dimensão das células musculares

sem alteração de quantidade, pode ser uni ou bilateral e proporciona aos pacientes um aspecto de rosto quadrangular. Objetivo: O
presente estudo tem como finalidade, através de revisão bibliográfica, abordar as causas da HMM, seus tratamentos e possíveis preven-

ções. Métodos: O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Bireme, Scielo e Pubmed de 2000 a 2021. Resultados:
Os pacientes mais acometidos pela HMM, têm em média 30 anos e são do sexo masculino, suas principais causas da são dentição

defeituosa, hábitos mastigatórios imperfeitos, uso prolongado de gomas de mascar, desarranjo da articulação temporomandibular, má
oclusão, bruxismo e ansiedade. A HMM geralmente é assintomática, causando apenas desconforto estético ao paciente; entretanto, em

alguns casos o paciente pode se queixar de dor, cefaléia, tensão muscular e trismo. O diagnóstico é feito através de avaliação clínica,
anamnese direcionada, exame radiográfico panorâmico, tomografia computadorizada e ressonância magnética. O tratamento pode
ser clínico ou cirúrgico, o tratamento clínico engloba o uso de placa de reabilitação dentária, antiespasmódicos e ansiolíticos, além

de analgésicos, fisioterapias e injeções de toxina botulínica, entretanto, o tratamento cirúrgico apresenta resultados mais satisfatórios
e estáveis com baixa probabilidade de retorno da HMM. Conclusão: A HMM apesar de trazer prejuízo estético e funcional para ao

indivíduo, é uma condição benigna, de fácil diagnóstico e tratamento, além de possuir um bom prognóstico, sendo possível devolver
função e estética ao paciente.

Palavras-chave: Anatomia, Músculo masseter, Músculos faciais, Músculos da mastigação.

REFERÊNCIAS:
1. Jimenez LF. Difficult intubation in a patient with benign masseteric muscle hypertrophy. British J Anaesthesia; 2001.

2. Leão D KC,Junior RLFS,Peixoto FB.Hipertrofia do músculo masseter e artrose: relato de caso. Revista Eletrônica Acervo Saúde 2021; 13(6):80-4.
3. Rispoli DZ. Hipertrofia benigna do músculo masseter. Rev Bras Otorrinolaringol 2008;74(5):6-9.
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Introdução: A covid-19 é uma doença contagiosa gerada pelo vírus Sars-Cov-2 presente desde 2019. Devido ao grande contágio do

referido vírus, a Organização Mundial De Saúde (OMS) decretou pandemia em todo território mundial. As medidas restritivas de isolamento social resultaram em sérias complicações à saúde física, mental e bucal de toda a população. A Disfunção Temporomandibular
(DTM) representa distúrbios relacionados às articulações temporomandibular (ATMs) e aos músculos mastigatórios. Sua etiologia

apresenta influência direta no estado psicológico dos pacientes. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre as consequências

da Covid-19 nas alterações psicológicas e sua associação com a disfunção temporomandibular. Métodos: Foram selecionados artigos
científicos da base de dados PubMed®, elegendo estudos publicados previamente entre os anos de 2019 e 2021, nos idiomas inglês
e português, utilizando descritores como ‘’Covid-19’’, ‘’Pandemics’’, ‘’ Temporomandibular Joint’’, ‘’Prevalence’’, ‘’Psychology’’, ‘’ Signs
and Symptoms’, ‘’Social Isolation’’. Os critérios de inclusão abragem artigos que associam a COVID-19 com a disfunção tempomandi-

bular e alterações psicológicas, selecionando artigos em concordância com as características deste trabalho. Resultados: Os estudos

apresentados relataram o agravo das alterações psicológicas associadas à pandemia, levando um maior risco de desencadear, piorar e
perpetuar com a disfunção temporomandibular no paciente. Os portadores de DTM com sintomas dolorosos apresentaram em comum
depressão, ansiedade e estresse. Conclusão: A pandemia impactou alteraçoes psicológicas nos pacientes analisados que, por sua
vez, aumentaram o risco de desencadearem uma DTM.

Palavras-chave: Sars-Cov, Articulação Temporomandibular, Psicologia, Prevalência,Isolamento Social,Pandemia.

REFERÊNCIAS:
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2. Leite CMA, Barbosa JS, Conti PCR. Como os impactos psicossociais e econômicos da pandemia de covid-19 podem interferir no bruxismo e disfunção
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3. Rocha JR, Neves MJ, Pinheiro MRR, Feitosa MAL. Alteraçoes psicológicas durante a pandemia por covid-19 e sua relação com bruxismo e DTM.
Research, Society and Development, 2021.

4. Asquini G, Bianchi AE, Borromeo G, Locatelli M, Falla D. O impacto do sofrimento relacionado a Covid-19 na saúde geral, comportamento oral, características psicossociais, deficiência e intensidade da dor em uma coorte de pacientes italianos com disfunção temporomandibular. Plos One ,2021.

5. Sotoudeh HG, Alavi SS, Akbari Z, Jannatifard F, Artounian V. O efeito do pacote de intervenção breve em crise na melhoria da qualidade de vida e saúde
mental em pacientes com COVID-19.Iran J Psychiatry,2020.

6. Marinaci T, Carpinelli L, Venuleo C, Savarese G, Cavallo P. Sofrimento emocional, sintomas psicossomáticos e sua relação com as respostas institucionais: uma pesquisa com a equipe médica da linha de frente italiana durante a pandemia de Covid-19. Heliyon,2020.
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Introdução. A evolução da implantodontia está intimamente relacionada com esforços para modificar a superfície do titânio, conferindo aos implantes dentários um potencial osseoindutor que estimule uma regeneração óssea eficaz. Dentre os mecanismos celulares

envolvidos na osteogênese, destacam-se os microRNAs. A literatura relata que a topografia de superfície do titânio modifica o padrão

de expressão de determinados miRNAs. Logo, percebe-se que os miRNAs constituem-se como moléculas com alto potencial para
futura aplicação na Implantodontia. Objetivos: Avaliar in vitro a modulação de genes associados ao processo de osseointegração

utilizando uma linhagem celular de osteossarcoma, linhagem comercial (ATCC), transfectadas por mímicos e inibidores de miR-21.
Métodos: Para o presente estudo, células da linhagem SAOS2 foram cultivadas em meio e condições específicos. Essas células foram
transfectadas com mímicos e inibidores de miR-21 (50ng) e coletadas após 24 horas de incubação. O RNA total destas células foi

extraído e a expressão de genes fosfatase alcalina (ALP), colágeno 1 (COL-1) e osteoprotegerina (OPG) avaliados por PCR em tempo

Real. Resultados: Os resultados preliminares demonstraram um aumento de expressão de 2,5 x do gene ALP, após a transfecção do

mímico de miR-21 nas células avaliadas. A expressão de COL-1 e OPG ainda está sob análise. Conclusão: Os dados preliminares
obtidos até o momento demonstraram uma indução de ALP após tratamento com um mímico de miR-21 na linhagem avaliada, o que
corrobora com a literatura. A avaliação de COL-1 e OPG trarão novos dados que poderão embasar um potencial do uso de miR-21
para uso futuro na implantodontia.

Palavras-chave: Osseointegração, Titânio, Fosfatase Alcalina, MicroRNAs, Transfecção.
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Revisão sistemática
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Introdução: A hipersensibilidade dentinária (HD) é uma condição clínica originária da exposição dos túbulos dentinários, sendo carac-

terizada por uma dor aguda, curta e localizada, desencadeada após estímulos térmicos, químicos, mecânicos e osmóticos. A exposição
dos túbulos pode ser causada devido à perda de esmalte por tensão, fricção e biocorrosão. A dificuldade para tratamento da HD é

simbolizada pelas inúmeras técnicas e alternativas terapêuticas para aliviá-la. Objetivo: Comparar os tratamentos descritos na literatura
para o manejo da HD, com base na eficácia e no tempo de duração da remissão dos sintomas dolorosos. Método: Os estudos incluídos
nesta revisão sistemática foram obtidos na base de dados MEDLINE (PubMed), embase, publicados entre 2016 e 2021. Resultados:

Onze ensaios clínicos controlados e randomizados foram incluídos na revisão sistemática, de pacientes com diagnóstico clínico de

HD, que avaliaram a eficácia de um produto dessensibilizante em comparação ao pré-tratamento, utilizando o método evaporativo de
estimulação e escala visual analógica para mensuração. Foram considerados três períodos de acompanhamento (imediato, médio e

longo prazo). Os princípios ativos mais frequentes que promoveram redução da HD foram: arginina, flúor com carbonato de cálcio, 5%

de glutaraldeído com 35% de hidroxietilmetacrilato, laser Nd:YAG e verniz. Conclusões: Todos os ingredientes ativos mostraram eficá-

cia na redução da HD em diferentes tempos de acompanhamento. Apenas os tratamentos em consultório foram eficazes na redução
imediata da HD, mantendo sua eficácia ao longo do tempo. Para efeitos de longa duração, tratamentos caseiros podem ser usados.
Palavras-chave: Sensibilidade da dentina; Eficácia do tratamento; Tratamento odontológico

REFERÊNCIAS:
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Acidentes com Material Contaminado Entre Estudantes
de Odontologia: Revisão de Literatura
Luma Raymundy Silva ¹, Luana Cochlar Bento¹, Lucas Kafuretty Santos Prado¹, Pedro Otávio Franco de Souza¹, Isabel
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Professor Mestre do Instituto Nacional de Ensino Superior e Pós Graduação Padre Gervásio (INAPÒS)

Introdução: Estudantes e profissionais da área odontológica estão suscetíveis a maior risco de contaminação por doenças infectocon-

tagiosas, devido ao contato direto com materiais biológicos contaminados. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi orientar e informar

os acadêmicos de Odontologia sobre os possíveis acidentes com material contaminado, as principais doenças que poderiam causar
e as condutas que deverão ser tomadas caso isso ocorra. Desenvolvimento: Os dentistas estão expostos a uma grande variedade

de microrganismos presentes especialmente no sangue, na saliva e nas vias aéreas. Entretanto, a maior chance de infecções ocorre

no caso de lesões percutâneas, aquelas causadas por perfuração ou corte da pele íntegra, causadas por agulhas, bisturi ou vidrarias,
cujos EPIs não proporcionam proteção. Desta maneira devem se evitar descartar os materiais perfurocortantes em locais inadequados

ou recipientes superlotados, utilização de coletores inapropriados e o transporte ou manipulação de agulhas desprotegidas. Bem como
a imunização de diversas doenças nas quais estão suscetíveis, como hepatite B, tétano e AIDS. Cuidados pós-exposição também

merecem destaque como lavar o local com água e sabão, não utilizando substâncias cáusticas, notificar o serviço de controle de in-

fecção e realizar exames sorológicos do paciente fonte para se avaliar a necessidade de medicação quimioprofilaxia pelo acidentado.
Conclusão: Medidas profiláticas podem reduzir a incidência de contaminação, como por exemplo, e exigência da vacinação contra a
Hepatite B. Ressalta-se a importância de respeitar as normas de biossegurança, dificultando assim acidentes com os materiais odontológicos evitando assim a transmissão de doenças e acidentes perfurocortantes.
Palavras-chave: Contaminação, Doença Contagiosa, Biossegurança.
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3. Paiva SN, Zarone WCS, Leite MF. Acidentes ocupacionais com material biológico em Odontologia: uma responsabilidade no ensino. Rev da ABENO.
17(3):76-88, 2017.
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Erosão em Odontopediatria: Revisão de Literatura
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Introdução: A erosão dentária é uma perda de estrutura do esmalte provocada por contato excessivo com substâncias ácidas. Esta
perda é diferente da observada na cárie que uma camada de esmalte parece normal, em quanto a superfície está sendo desmineralizada. Objetivo: O objetivo desta revisão de literatura é analisar e debater os fatores, causas e tratamentos que acometem a erosão
dental no âmbito infantil. Desenvolvimento: A desmineralização dos tecidos dentários na erosão é decorrente de atuação de ácidos

de origem intrínseca, que são os problemas gastresofágicos e as extrínsecas, que envolvem principalmente o consumo de bebidas com
baixo ph. Os dentes decíduos são mais vulneráveis ao desgaste erosivo pois apresentam uma camada de esmalte mais delgada, menor

grau de mineralização, maior permeabilidade, o que explica a mais rápida progressão da erosão. O tratamento para a lesão da erosão

dental depende da sua localização e gravidade. O CD precisa reconhecer, diagnosticar, orientar e acompanhar regularmente a lesão.
Conclusão: Alguns cuidados e tratamentos podem prevenir e cuidar da erosão. Em casa é necessário ser feita uma dieta saudável,

com alimentação não ácida, e no consultório aplicações tópicas de flúor e vernizes. Em casos de crianças ansiosas encaminhar para
profissionais da psicologia e psiquiatra. O diagnóstico precoce é favorável para que os danos da erosão sejam minimizados.
Palavras-chave: Erosão, Odontopediatria, Flúor.
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Alterações na Articulação Temporomandibular
Decorrentes da Osteoartrite: Uma Revisão da Literatura
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Introdução: A Osteoartrite (OA) é definida como um distúrbio degenerativo debilitante que envolve condições inflamatórias e alterações ósseas das articulações, incluindo também a cartilagem articular, osso subcondral, ligamentos, sinóvia e músculos adjacentes. A
Articulação Temporomandibular (ATM) geralmente é afetada por este distúrbio, podendo ser desencadeado por traumas, parafunções,
oclusão instável, além de sobrecarga funcional e aumento da fricção na própria ATM. Objetivo: Analisar as alterações provocadas pela

osteoartrite na ATM. Métodos: Foi realizada a revisão da literatura científica dos últimos cinco anos em artigos indexados na plataforma

PubMed. Resultados: Os estudos mostram com base nos exames radiográficos, que as alterações na ATM causadas pela OA, se

manifestam com achatamento condilar, formação de osteófitos, esclerose, erosão e pseudocisto. Além disso, podem ocorrer anquilose,
instabilidade articular e deformidade facial, causada pela diminuição da altura facial posterior, que ocorre como resultado da osteólise do

côndilo, capaz de provocar má oclusão e retrognatismo, acompanhado de mordida aberta anterior e assimetria facial. Conclusão:Visto

que a OA causa inúmeras alterações na ATM, o cirurgião-dentista deve ficar atento aos sinais deste distúrbio e solicitar os exames necessários para um correto diagnóstico, incluindo a Tomografia Computadorizada Feixe Cônico. Com isso, proporcionando o bem estar
do paciente e evitando alterações destrutivas que podem gerar deformidade facial esquelética nestes indivíduos.
Palavras-chave: Variação anatômica, Articulação temporomandibular, Osteoartrite.
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A Importância da Odontologia Hospitalar na Recuperação
de Pacientes com Covid-19 em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) – Revisão de Literatura
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Introdução: Diante do atual enfrentamento ao Coronavírus, novos desafios surgiram para a prática da Odontologia Hospitalar. A complicação mais comum dos pacientes afetados pelo vírus da COVID-19, é a pneumonia viral, avançando para a Síndrome Respiratória

Aguda Grave (SRAG), fazendo necessária a Intubação Orotraqueal (IOT) e a ventilação mecânica invasiva, que podem desencadear

infecções, como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM). A PAVM ocorre quando bactérias patogênicas presentes na

cavidade oral são conduzidas às vias aéreas inferiores, e por isso, em meio aos profissionais de saúde atuantes neste nível de atenção,
é fundamental destacar a importância do Cirurgião-Dentista, já que a higienização bucal eficiente é capaz de diminuir a colonização
bacteriana na cavidade oral, reduzindo assim, este risco. Objetivo: Logo, o objetivo deste trabalho é enfatizar a importância da Odontologia Hospitalar durante a pandemia da Covid-19, assim como sua contribuição na recuperação dos pacientes que recebem cuidados

odontológicos. Metodologia: Esta pesquisa foi desenvolvida através de um estudo descritivo e analítico de revisão bibliográfica, utilizando
a base de dados da Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Resultados e Conclusão: Os resultados observados demonstraram que o

aumento da gravidade da doença se dá principalmente em pacientes com saúde bucal insatisfatória. Em contrapartida, os indivíduos

que apresentam boa saúde bucal, apresentam baixa incidência de gravidade. Portanto, conclui-se que a Odontologia Hospitalar, no

cuidado de pacientes acometidos por Covid-19 em UTI’s, traz inúmeras vantagens, pois sua contribuição permite melhor conservação

da saúde bucal do indivíduo, prevenindo a progressão do vírus, o surgimento de infecções secundárias e, reduzindo assim, o índice de
mortalidade e o tempo de internação.

Palavras-chave: Covid-19, Equipe Hospitalar de Odontologia, UTI.
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Introdução: Mediante à pandemia da doença Coronavírus (COVID-19), a prática clínica odontológica passa por adequações, considerando que, dentre os profissionais de saúde, os Cirurgiões Dentistas encontram-se em alto risco de contaminação. Neste contexto,
a Odontopediatria merece destaque, uma vez que as crianças afetadas, podem ser portadoras assintomáticas e exercer um papel

importante na transmissão do vírus. Por isso, os tratamentos Odontopediátricos, além dos cuidados de biossegurança, devem priorizar técnicas minimamente invasivas, como as restaurações atraumáticas, remoção química da cárie e uso de produtos cariostáticos,

dispensando o uso de instrumentos rotatórios e promovendo menor geração de aerossóis. Objetivo: Logo, o objetivo deste trabalho

é relatar a importância e as vantagens dos procedimentos minimamente invasivos no atendimento infantil diante da pandemia da COVID-19. Metodologia: Esta pesquisa foi desenvolvida através de um estudo descritivo e analítico de revisão bibliográfica, utilizando
a base de dados da Scielo, PubMed e Google Acadêmico, dos últimos anos. Resultados e Conclusão: A odontologia minimamente

invasiva apresenta abordagem conservadora, eficiente, acessível aos serviços públicos de saúde e segura no cenário pandêmico
atual. Conclui-se, portanto, que o emprego e conhecimento das técnicas minimamente invasivas na Odontopediatria, garantem maior
segurança para o profissional, paciente e responsável, já que evitam ou eliminam a produção de aerossóis.

Palavras-chave: Cárie Dentária, Odontopediatria, Tratamento Dentário Restaurador sem Trauma, Covid-19.
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Introdução: Para a realização da Regeneração Óssea Guiada existem várias técnicas e materiais, e todos eles têm em comum o fato

de exigir o preenchimento do defeito ósseo, com transplantes ou materiais aloplásticos, e também de ser recoberto por um retalho para
que haja cicatrização por primeira intenção. Esse tipo de cirurgia, mesmo em áreas pequenas, tem morbidade e o sucesso não ocorre
em todos casos. A Regeneração Óssea Guiada se trata de um procedimento cirúrgico que usa materiais enxertados e membranas

para estimular o crescimento de um novo osso, caso a sequela ocasionada pela doença seja favorável. Objetivo: O objetivo deste

trabalho é fazer uma revisão de literatura abordando os princípios básicos da regeneração óssea guiada na odontologia. Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão de literatura e descritivo. Onde contou com a pesquisa em artigos científicos, indexados na base
de dados: Pubmed, Scielo e Google Acadêmico. Resultados e Conclusão: A técnica de regeneração óssea guiada é uma técnica

segura e perfeitamente aplicável à prática clínica. Tanto membranas reabsorvíveis como as não reabsorvíveis são efetivas no processo

de regeneração óssea guiada, desde que sejam empregadas, seguindo um protocolo técnico adequado, com o intuito de minimizar as
complicações. Quanto ao material mais eficiente de transplante, osso autógeno e xenógeno atingiram bons resultados e demonstram
longevidade no tratamento. Os enxertos autógenos são utilizados para reconstruções maiores e os xenógenos para preenchimentos

menores. Nos artigos pesquisados houve ênfase em relatar que quase a totalidade dos casos apresentados o sucesso da técnica de
regeneração óssea guiada foi alcançado.

Palavras-chave: Regeneração óssea, Transplantes, Cirurgia.
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Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) é uma coleção de sinais e sintomas que afetam a articulação temporomandibular
(ATM), os músculos mastigatórios e estruturas relacionadas. A acupuntura é uma tática milenar da Medicina Tradicional Chinesa, que insere

agulhas finas em pontos específicos da pele com a finalidade de cura e prevenção de doenças. Objetivo: O estudo teve como objetivo

avaliar a efetividade da acupuntura como um tratamento para pacientes que apresentam DTM. Metodologia: Foram avaliados artigos
em inglês e português dos últimos 10 anos, encontrados na base de dados PubMed e Scielo, com acesso livre e que contemplavam o

objetivo deste trabalho. Resultados: A acupuntura é utilizada para amenizar os efeitos de dores agudas ou crônicas em diversas partes

do corpo. No entanto, ela vem sendo empregada na área odontológica para tratar - principalmente - as desordens temporomandibulares.
Ela é responsável pelo bloqueio das sinapses dos nociceptores e pela liberação de neurotransmissores, reduzindo a hiperatividade
muscular e a dor. Seu uso frequente é justificado pelo início de uma analgesia lenta, mas com resultados de longa duração e efeitos

cumulativos. Os estudos concordam que a acupuntura reduz consideravelmente ou cura definitivamente os pontos de tensão muscular
e/ou pontos-gatilho constantes em pacientes com DTM. Outrossim, mostra-se uma terapia mais econômica comparada às demais e
com bons resultados clínicos. Conclusão: A acupuntura deixou de ser um recurso alternativo para ser uma preferência no tratamento
da DTM, uma vez que provoca menos efeitos colaterais e fornece excelentes prognósticos.
Palavras-chave: Acupuntura, Transtornos da Articulação Temporomandibular, Tratamento.
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Introdução: A violência infantil é retratada como omissão ou práticas violentas a crianças e adolescentes. Conforme dados da Socie-

dade Brasileira de Pediatria (SBP), o Brasil registra a maior parte das notificações advindas da violência física. As lesões provocadas
por traumas físicos danificam, especialmente, a região da cabeça e do pescoço, colocando o cirurgiãodentista em uma posição favo-

rável para diagnóstico. Objetivo: Revisar a literatura a respeito das manifestações orofaciais consequentes dos maus-tratos infantis e
a importância do cirurgião-dentista na análise desses abusos. Métodos: Empregou-se artigos em Inglês e Português, entre os anos de

2016 e 2021, indexados junto a bibliotecas virtuais – SciELO, PubMed e MEDLINE. Os critérios aplicados para seleção decorreram de

periódicos completos que retratassem conhecimento sobre a violência infantil, consequências orofaciais e o papel do cirurgião-dentista.
Resultados: A violência infantil dispõe de inúmeras extensões e, somente no ano de 2019, a soma de agressões chegou a 88.572
notificações. Desse total, 71% (62.537) são decorrentes de violência física, especialmente na região de cabeça e o pescoço. Em vista
disso, lacerações na mucosa oral, lábios e região de palato, hematomas e fraturas dentárias e ósseas são comuns. Assim, eritemas

e hematomas somados a uma anamnese detalhada auxiliam o cirurgião-dentista no diagnóstico, posto que lesões de tecido, quando
analisadas pela coloração, podem calcular o tempo da agressão. Conclusão: As lesões em mucosa oral são as mais encontradas nos
casos de violência infantil. O papel do cirurgião-dentista na análise, diagnóstico e denúncia de maus-tratos infantis é indispensável,
colaborando com a segurança das vítimas.
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Introdução: As técnicas e os materiais disponíveis no mercado sofrem uma constante evolução, buscando sempre melhorar suas pro-

priedades e aplicações na reabilitação oral. As cerâmicas têm sido amplamente utilizadas para reabilitar estruturas dentárias perdidas

devido a boas propriedades ópticas e constante evolução das propriedades mecânicas. Os sistemas CAD/CAM surgiram com o intuito
de melhorar as características das cerâmicas odontológicas. Objetivo: Foi relatar, por meio de uma revisão de literatura, as vantagens,

indicações e aplicações das cerâmicas fresadas utilizando o sistema CAD/CAM em relação às convencionais, visando reproduzir

de forma fiel as estruturas dentarias, preservando os princípios biológicos, fisiológicos e mecânicos das peças protéticas. Métodos:
Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de estratégia de busca com base nos termos: cerâmicas fresadas, sistemas CAD/

CAM e cerâmicas odontológicas. As bases de dados pesquisadas foram: Google Acadêmico, PubMed e Scielo, compreendendo 17
artigos de 2003 até 2020 que descrevem as vantagens das cerâmicas fresadas em relação às convencionais. Conclusão: Os blocos

industrializados de cerâmica para processamento em CAD/CAM foram introduzidos na odontologia com o intuito de melhorar as pro-

priedades mecânicas das cerâmicas por produzirem materiais com menos defeitos intrínsecos, o que reduz a propagação de trincas e
falhas nas restaurações quando submetidas às forças de tração.

Palavras-chave: cerâmicas, sistemas CAD/CAM, cerâmicas odontológicas.
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Introdução: A odontologia forense desempenha papel significativo na identificação de restos mortais de vítimas de desastres, em
casos de corpos decompostos, carbonizados ou esqueletizado. Os odontologistas forenses empregam entre vários métodos para

a identificação o DNA presente nos tecidos dentais que são bem resistentes a traumas, incineração, mutilação e decomposição. E

quando a amostra do DNA genômico não é viável, utiliza-se o DNA mitocondrial (mtDNA) que possui múltiplas cópias de cada célula.
Objetivo: Verificar a utilização do DNA mitocondrial (mtDNA) no processo de identificação humana. Métodos: Foram analisados artigos dos últimos 10 anos, através de um levantamento bibliográfico na base de dados PUBMED, utilizando como descritores´´human

identification`` AND ´´mitochondrial``, após critérios de inclusão/exclusão, 1.849 artigos foram encontrados, os quais 6 fizeram parte
da análise final. Resultados: Através de estudos realizados em distintos âmbitos da área, por diversos pesquisadores, foi possível

verificar que nos dentes, o DNA é encontrado no tecido pulpar, dentina, cimento, ligamento periodontal e osso alveolar, e a utilização

do mtDNA ocorre quando não é possível a análise da amostra do DNA nuclear, porque uma única célula possui mais de 5.000 cópias
de mtDNA, e se degrada menos por estar protegido dentro de uma organela celular dupla. Pelo mtDNA é possível a identificação pela

herança materna porque a sequência é idêntica para todos os familiares por parte de mãe. Conclusão: Conclui-se que a utilização da

técnica de identificação pela análise de mtDNA tem se mostrado eficaz e tem ajudado a solucionar diversos casos na genética forense,
até então sem solução.
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Introdução: O tratamento dos desarranjos internos da articulação temporomandibular (ATM), é um grande desafio para cirurgiões e
clínicos. Dentre as técnicas artroscópicas existentes está a lise e a lavagem (LLA). A técnica é realizada sob anestesia geral envolvendo

cânulas, trocateres, um artroscópio de diminuta dimensão conectado a um sistema de câmeras que projeta a imagem maximizada
em um monitor e promove a lise de aderências a lavagem e a manipulação do complexo cabeça e disco articular, apresentando um

índice global médio de melhora dos pacientes de 91,3%, promovendo uma melhor condição anatomofiosológica, permitindo melhor

movimentação da ATM e diminuição da dor. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre a artroscopia e em como ela pode auxiliar no diagnóstico e tratamento das DTMs. Metodologia: Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed e Scielo, por artigos

publicados nos últimos 10 anos, através dos descritores “Artroscopia”,“Articulação temporomandibular”, “Transtornos da ATM” e “Tratamento”. Resultados: De acordo com os 5 artigos selecionados, baseados nos critérios de inclusão e exclusão, foi possível observar

uma melhora considerável no quadro de dor e limitação de abertura bucal dos pacientes após a cirurgia, que fornece boa visualização

do campo operatório e ausência de cicatriz. No entanto, o procedimento é realizado em âmbito hospitalar e tem a possibilidade de lesão

nervosa, principalmente do nervo facial. Conclusão: A técnica cirúrgica de Lise e Lavagem dentro da artroscopia, apresenta resultados
eficientes para o tratamento de pacientes com desarranjos internos na ATM e além disso, baixo índice de complicações.
Palavras-chave: Artroscopia, Articulação temporomandibular, Transtornos da ATM, Tratamento.
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INTRODUÇÃO: A anquilose da ATM é definida como limitação de movimentos, por causa da fixação fibrosa intracapsular, mudanças nas

fibras dos ligamentos capsulares, que causa a fusão dos componentes por ossificação. A etiologia da anquilose é divida por em quatro
grupos: trauma, condição de infeção sistémica e local, neoplasias e infeções na região da ATM. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho

é mostrar como o traumatismo maxilomandibular pode levar a anquilose da ATM, e as opções de tratamento. MÉTODOS: Trata-se de

uma revisão de literatura onde foram utilizados artigos pesquisados nas plataformas Scielo, Pubmed e Portal de Pesquisa da Biblioteca
Virtual de Saúde (BVS). Os descritores utilizados foram: “Trauma”, “Articulação Temporomandibular”, “Anquilose”. RESULTADOS: O

macrotrauma da face principalmente da região da mandíbula e do mento gera uma descontinuidade condilar, originando a hemartrose da
ATM, que é o extravasamento de sangue dentro da articulação. A hemartrose acaba se ossificando, formando um bloco anquilosado. A

anquilose óssea pode ser diagnosticada através é a tomografia computadorizada. O tratamento proposto nos casos de anquilose óssea
traumática, é cirúrgico com os objetivos de: resseccionar o seguimento anquilosado, nos casos de anquilose incompleta; remoção do
bloco anquilosado, nos casos de anquilose completa. Existem algumas opções de tratamento cirúrgico: artroplastia com gap, artroplastia

interposicional, e substituição total. CONCLUSÃO: A anquilose da articulação temporomandibular é pior desfecho de uma articulação

traumatizada. O tratamento preconizado é o cirúrgico a técnica varia de acordo com a classificação da anquilose e o estado do paciente.
Palavras-chave: Trauma, Articulação Temporomandibular, Anquilose.
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INTRODUÇÃO: A disfunção temporomandibular (DTM) é descrita como a principal causa de dor de origem não dentária na região

orofacial. Os sintomas da DTM são complexos. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é demonstrar como a toxina botulínica atua no
tratamento da DTM e o método de aplicação da toxina para alcance de resultados satisfatórios. MÉTODOS: Foram utilizadas as plata-

formas virtuais Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed e Scielo. A busca foi realizada através dos descritores “Síndrome da Disfunção da
Articulação Temporomandibular”, “Toxinas Botulínicas Tipo A”, “Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome”, “Botulinum Toxins,
Type A” e utilizado o operador booleano AND. Foram incluídos artigos completos publicados em inglês e português indexados nas ba-

ses de dados nos últimos 10 anos. Foram excluídas teses, dissertações e monografias, resumos, cartas ao editor, artigos duplicados
e os artigos indisponíveis para a leitura na íntegra. RESULTADOS: A ação da toxina promove um relaxamento muscular, resultando
em melhora nos sintomas durante seu período de ação. A aplicação de toxina no tratamento da DTM ocorre no músculo masseter e
no músculo temporal. No masseter aplica-se a quantidade de 25 unidades da toxina para cada lado afetado. No músculo temporal

cerca de 20 unidades para cada lado afetado, o que resulta na aplicação total de até 90 unidades de toxina. CONCLUSÕES: Quando

a disfunção tem predominância de componente muscular a toxina botulínica tem demonstrado resultados muito bons na diminuição da
dor, quando esta está relacionada à tensão excessiva dos músculos da mastigação e ao bruxismo.
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