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A Odonto Nordeste chega à sua 16ª edição 
dando destaque especial ao CIOCE, que, de 18 
a 22 de maio, reúne a comunidade Odontológi-
ca para o VI Congresso Internacional de Odon-
tologia do Ceará. Profissionais e acadêmicos de 
todo o Brasil, além de grandes empresas, esta-
rão juntos na busca por experiências e novos 
aprendizados. Produtos e iniciativas inovadoras 
também serão apresentados diretamente aos 
cirurgiões-dentistas presentes. Serão quatro 
dias de atividades intensas, com vasta progra-
mação e a presença confirmada de mais de 40 
palestrantes.

A revista traz também duas matérias sobre o 
desenvolvimento e a excelência dos cursos de 
especialização da UNIABO. A instituição edu-
cacional revelou-se, ao longo dos anos, como 
grande parceira dos dentistas que optam por 
aperfeiçoamento técnico de qualidade. Em en-
trevista à Odonto Nordeste, o Professor Dr. Lé-
cio Pitombeira faz um balanço das atividades 
da UNIABO e reforça a importância da organi-
zação. Outro destaque é o Curso de Aperfeiço-
amento em Ortodontia Preventiva, pioneiro no 
Ceará.

O contexto educativo e acadêmico sempre ga-
nha espaço na publicação, que reúne ainda im-
portantes artigos científicos e casos clínicos. 
Nesta edição, os “Benefícios estético e funcio-
nal do tratamento precoce da mordida cruza-
da” e o “Uso de Dentina Autógena como ma-
terial complementar em enxertos ósseos para 
implantes dentários”. 

Desejamos a você uma excelente leitura!
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Dra. Kennia Botelho esteve, 
nos Estados Unidos no ano 
passado, para ministrar duas 
palestras na Harvard Medical 
School. Ela contou à Revista 
Odonto Nordeste como foi o 
contato com os professores e 
alunos da instituição e avaliou 
como o mercado e a academia 
brasileira estão situados no 

Cirurgiã Dentista / Pós Graduada em Estética Restauradora pela ABO 
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KENNIA
BOTELHO

ENTREVISTA

Cirurgiã dentista 
e pesquisadora 
brasileira ressalta 
Odontologia 
Integrativa em 
Harvard

A cirurgiã dentista brasileira, Kennia Botelho que 
já ministrou duas palestras em Harvard conta 
como foi a experiência e adianta que deverá 
voltar aos EUA em novembro de 2018.

Kennia Botelho

contexto internacional quando 
o assunto é Odontologia.

Odonto NE - Dra. Kennia, quais 
temas foram destaques nessas 
ocasiões, em Harvard?

Dra. Kennia - Em Harvard, no 
mês de abril de 2017, tive o 
prazer de estar junto a um ex-

celente grupo da odontologia 
e da medicina. Éramos brasilei-
ros, norte-americanos e euro-
peus, em uma conferência de 
estética orofacial e na ocasião 
ministrei palestra sobre “Autó-
logos Sanguíneos: Otimizando 
resultados na Estética Orofa-
cial” e no mesmo ano, em no-
vembro, retornei pela Interna-

ENTREVISTA
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tional Academy of Orofacial 
Harmonization com o tema 
“Manutenção da Homeostase 
Sanguínea: Em Busca do Ma-
terial Rejuvenescedor Perfei-
to”. Esses temas introduziram 
um conceito mais amplo sobre 
estética dentro da nova abor-
dagem odontológica que tem 
sido a Harmonização Orofa-
cial. Algo mais abrangente que 
fez os presentes processarem 
inclusive soluções de dúvidas 
como: por quê a ação da toxina 
botulínica tem durado tão me-
nos e apresentado resultados 
tão variados mesmo mediante 
protocolos iguais? 

Odonto NE - Como a senhora 
avalia a academia e o merca-
do brasileiro no contexto da 
Odontologia Integrativa?

Dra. Kennia - Vivemos uma 
odontologia mais completa do 
que nunca. Temos recursos de 
informação cada vez mais rá-
pidos e atualizadíssimos. A in-
ternet integrando escolas do 

mundo todo à distância de um 
“clic”. Lembro- me do tempo 
universitário onde pegávamos 
livros nas bibliotecas com tem-
po de devolução e com pos-
sibilidades somente de cópia 
xerox. Dias em que a papelada 
nos consumia tempos de sono 
junto a rascunhos precários e 
feitos de forma falha obtidos 
de conversas com professor 
em sala de aula que sempre 
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tinham de ser conferidas com 
outras anotações de colegas a 
fim de conseguirmos uma co-
nexão entre as informações. 
Aulas práticas com material fí-
sico bem restrito e variável de 
uma escola para outra, dando-
nos maior ou menor oportuni-
dade de aprendizado visual e 
tático. Hoje, não mais vemos 
isso. Se antes já tínhamos uma 
notável formação do cirurgião 

Vivemos uma 
odontologia mais 
completa do que 
nunca....”“
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dentista brasileiro, agora en-
tão, com tantos recursos in-
formatizados e a anulação da 
distância e do isolamento en-
tre o pensamento científico, 
vislumbro exemplares ainda 
mais brilhantes desse que já 
era reconhecido como o me-
lhor do mundo, por seu tempo 
de aprendizado clínico e práti-
co não só de cunho universitá-
rio como também de vivência 
clinica diária (visto ser o Brasil 
um país eclético em raças e 
culturas). Com uma odontolo-
gia tão bem embasada como 
a que possuímos no Brasil, ta-
lhando profissionais que em 4 
ou 5 anos, dependendo da uni-
versidade, aprendem o todo 
do corpo humano e dedicam-
se à área do trato do aparelho 
digestivo com ênfase buco-fa-

cial, como  base fundamental 
de sua operação diária, e ainda 
com práticas desde os primei-
ros meses de sua formação (e 
que considerando desde a die-
ta do paciente até sua situação 
sócio econômica, o cirurgião 
dentista brasileiro é forjado um 
“adequador” da saúde física e 
da reintegração social do pa-
ciente ao restaurar sua auto 
estima e condições primárias 
de subsistência em conseguir 
mastigar o alimento que lhe 
chega a boca. 

Era de se esperar que seria esse 
mesmo o curso natural dos 
acontecimentos. Dentre em-
basamento, destreza artística, 
vastidão clínica, a odontologia 
integrou seus conhecimentos 
a entendimentos nem sempre 

novos para otimizar ainda mais 
seus objetivos de assessorar o 
ser humano na excelente expe-
riência que é viver mais e me-
lhor, ou seja, aliar longevidade 
com saúde. Hoje, o cirurgião 
dentista pode mesmo se supe-
rar todos os dias embasado em 
uma odontologia rica e profun-
da cientificamente, com o me-
lhor do que há nessa terra para 
se cuidar da existência de ma-
neira digna: ozônio, autólogos, 
conhecimento em Biociberné-
tica bucal, posturologia, nutri-
genômica, fitoterapia e Terapia 
Neural odontológica. Isso tudo 
associado a sua fundamenta-
da formação em ciências mé-
dicas e biológicas faz com que 
a Odontologia Nacional esteja 
hoje realmente no topo da lis-
ta das profissões de melhores 

Medical School
Harvard
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perspectivas de crescimento e 
realização profissional ao olhar 
dos melhores indexadores des-
se assunto em todo o mundo. 

Odonto NE - Por quê cada vez 
mais temas ligados a “Odonto-
logia Integrativa” e à “Harmo-
nização Orofacial” ganham es-
paço na Odontologia? E qual a 
necessidade dos profissionais 
estarem atualizados sobre es-
sas temáticas?

Dra. Kennia - Eis-nos aqui! Vi-
mos e veremos ainda o melhor 
de nossa odontologia quando 
nos esforçamos a esse novo 
conceito. Algo mais amplo e 
“costurado”, afunilando os 
diagnósticos de forma mais 

correta e cada vez menos inva-
siva, uma odontologia que em-
bora científica tem um cunho 
intuitivo e investigativo mui-
to mais eficiente do que o as-
pecto técnico antes proposto. 
Somos mesmo muito técnicos 
pela arte que nos conduz, po-
rém somos incrivelmente pro-
fundos em ciência e a união 
destas duas capacidades natas 
do cirurgião dentista o impe-
lem a Harmonização Orofa-
cial de forma óbvia e natural. 
A Orofacial está descobrindo 
na integrativa, outras formas 
de alcançar o mesmo resul-
tado e ainda mais. O cirurgião 
dentista que despertar-se a 
isso sairá na frente. Agregar 
conhecimentos de disciplinas 

interligadas entre si em prol da 
saúde e bem estar é obrigação 
de todo profissional de saúde 
e faz parte de nosso juramen-
to de formando e ainda de 
nosso código de ética. Não há 
como barrar o crescimento da 
ciência e nem a competência 
de um ser humano que se dá 
em benefício da mesma e de 
seus iguais. Nesse ano, em 06 
e 07 de setembro estaremos 
novamente em Harvard pela 
São Leopoldo Mandic, em um 
congresso internacional de Im-
plantodontia e Harmonização 
Orofacial e outra vez, no dia 26 
de novembro, pela IAOH para 
novas interações profissionais 
de divulgação da odontologia 
com caráter integrativo.

Página - 09 ENTREVISTA
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EM ENXERTOS ÓSSEOS PARA 
IMPLANTES DENTÁRIOS

USO DE DENTINA AUTÓGENA
COMO MATERIAL COMPLEMENTAR 

Relato de caso

Use of Autogenous Dentin as 
complementary material in bone grafts 
to dental implants: a case report

Alexandra Ribeiro Schreen 
Lécio Pitombeira Pinto

RESUMO
Nas últimas décadas, diversos 
materiais e técnicas têm sido 
utilizados para o aumento de 
rebordo alveolar visando a re-
abilitação através de implantes 
em maxilas e mandíbulas par-
cial ou completamente edên-
tulas. Na busca de um material 
alternativo que apresentas-
se as características ideais de 
um substituto ósseo, diversos 
autores observaram as seme-
lhanças entre osso e dentina. 
A literatura mostra que muitas 
são as vantagens da dentina 

para este fim, principalmen-
te quando se considera a sua 
biocompatibilidade (é autóge-
na) associada ao seu potencial 
osteoindutor e osteocondutor, 
além do baixo custo. Outro fa-
tor que encoraja seu uso seria a 
menor morbidade da área do-
adora quando comparada ao 
enxerto com osso autógeno. 
Além disso, a dentina autógena 
não oferece risco de transmis-
são de doenças quando com-
parada aos enxertos alógenos. 
O objetivo deste trabalho foi 

realizar um relato de caso clíni-
co de uma cirurgia para ganho 
de estrutura óssea na região 
anterior de maxila, utilizando-
se dentina autógena associada 
a Bio-Oss, osso autógeno e fi-
brina rica em plaquetas (PRF), 
com posterior instalação de 
implantes na região.

Palavras-chave: Enxerto de 
dentina, dentina autógena, en-
xerto ósseo, BMPs.

Página - 12RELATO DE CASO
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ABSCTRACT
In the last few decades, a gre-
at amount of materials and 
techniques have been used 
for alveolar ridge augmenta-
tion aiming the rehabilitation 
of partial or totally edentulous 
jaws with dental implants. In 
search of an alternative ma-
terial that had the ideal featu-
res and could be used as bone 
substitute, several authors 
observed the similarities be-
tween bone and dentin. The 
literature has highlighted the 
advantages of dentin as bone 
graft material, especially low-
cost treatment, different from 
alloplastic materials, known for 
their high prices, and the redu-
ced morbidity related to donor 

sites when compared to auto-
genous bone graft, associated 
with their osteoconductive is-
sues. Furthermore, the trans-
mission of infection and other 
diseases should always be con-
sidered when using allograft 
material, which does not ha-
ppen with autogenous dentin.  
The purpose of this study was 
to perform a case report of a 
graft surgery in an atrophic 
maxilla where we used auto-
genous dentin associated with 
Bio-Oss®, autogenous bone 
and Platelet Rich Fibrin to allow 
dental implants installation.
Key Words –  dentin  bone 
graft, autogenous dentin, bone 
graft, BMPs.

INTRODUÇÃO
Após as perdas dentárias, o osso alveolar deixa de ser estimulado funcionalmente ocasionando 
um processo de reabsorção devido à ação maior dos osteoclastos em relação à dos osteoblastos. 
Segundo Mazzoneto1, o processo de reabsorção é progressivo, irreversível, crônico e cumulativo. 
Há perda de aproximadamente 2 a 5 mm de altura nos 6 primeiros meses e, após 12 meses, perda 
de até 50% da altura do rebordo2.

Página - 13 RELATO DE CASO



ODONTO NORDESTE | ABO-CE

A reconstrução óssea é um 
procedimento necessário nos 
casos em que se pretende re-
abilitar essas regiões onde 
houve grande perda óssea. 
Ostegênese, osteoindução e 
osteocondução são caracte-
rísticas desejáveis do material 
a ser utilizado como substitu-
to ósseo na regeneração ós-
sea e processos de reparação. 
Considera-se que um mate-
rial seja osteogênico quando 
ele apresenta a capacidade 
de formar osso por si só, sem 
depender das células do leito 
receptor, para tanto necessita 
transferir, junto de si, células 
vivas, (osteoblastos e células 
osteoprogenitoras) como é o 
caso do osso autógeno. Já a 
osteoindução é a capacidade 
do material de induzir células 
mesenquimais indiferenciadas, 
que existam nos tecidos adja-
centes, a se transformar em 
osteoblastos. A grande maioria 
dos substitutos ósseos apenas 
apresenta potencial osteocon-
dutor, servindo como arca-
bouço para a migração e pro-
liferação de células ósseas do 
hospedeiro. O osso autógeno é 
considerado padrão-ouro nos 
procedimentos de enxertia por 
possuir todas as três caracte-
rísticas, porém apresenta algu-
mas desvantagens em relação 
a outros materiais: processo 
cirúrgico para obtenção do en-

xerto, morbidade do sítio doa-
dor e perda de volume devido 
à reabsorção1,3.

Materiais alógenos, xenógenos 
e aloplásticos têm sido utili-
zados como alternativas, mas 
também apresentam outros 
tipos de problemas quando 
comparados ao osso autóge-
no, como função deficiente, 
potencial risco de infecção, 
padrão de reabsorção insatis-
fatório, tempo de reparação 
prolongado e alto custo. Um 
material ideal para ser utilizado 
como substituto ósseo deve:

1 - estabilizar o coágulo 
sanguíneo,
2 - funcionar como suporte 
biomecânico para migração, 
proliferação e diferenciação 
celular,
3 - conter proteínas 
funcionais e peptídeos, 
4 - ter reabsorção e 
remodelação adequadas 
durante a neoformação 
óssea4.

Nas últimas décadas, diversos 
materiais e técnicas têm sido 
utilizados para o aumento do 
rebordo alveolar visando a re-
abilitação através de implantes 
em maxilas e mandíbulas par-
cial ou completamente edên-
tulas. No intuito de se buscar 
materiais alternativos para se-

rem utilizados como substitu-
tos ósseos, foram observadas 
as semelhanças existentes en-
tre o tecido ósseo e os tecidos 
que formam o dente. Obser-
vou-se que o osso alveolar e 
os tecidos dentários, incluin-
do esmalte, dentina, cemento, 
polpa e ligamento periodontal 
são derivados de uma mesma 
estrutura durante o desenvol-
vimento embrionário, a crista 
neural5. Além disso a compo-
sição química da dentina é re-
lativamente similar à do osso. 
As semelhanças entre as ca-
racterísticas da dentina e do 
osso mostram que a dentina 
pode ser um material promis-
sor como substituto ósseo. Em 
1965 foi descoberto por Urist 
o potencial osteoindutor da 
dentina desmineralizada em 
estudos com coelhos e poste-
riormente inúmeros estudos 
mostram o potencial da den-
tina como material de enxertia 
para regeneração óssea e re-
paro ósseo. Em humanos, sua 
primeira utilização foi por Mu-
rata, em 20036.

Este trabalho é uma revisão de 
literatura, com a ilustração de 
um caso clínico, que se propõe 
a analisar a viabilidade clínica 
do uso de dentina autógena 
como substituto ósseo.

Página - 14RELATO DE CASO
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RELATO DE CASO
Paciente MVAN, 24 anos, sexo 
feminino, apresentando au-
sência dos elementos 12, 11, 
21 e 22 procurou o serviço no 
intuito de substituir tais ele-
mentos através de implantes 
dentários.

Na avaliação clínica observou-
se perda óssea na região das 
ausências dentárias (Figura 1). 
Foram solicitados exames ima-
ginológicos que confirmaram 
a ausência de estrutura óssea 
suficiente para instalação de 
implantes.

A paciente foi orientada a res-
peito da necessidade de se re-
alizar inicialmente uma cirur-
gia de enxerto para, após um 
período de cerca de 8 meses, 
realizar a instalação de im-
plantes. Considerando que os 
segundos molares superiores 
não tinham antagonistas e não 
havia a intenção da paciente 
em reabilitá-los com a insta-
lação de implantes na região 
de segundos molares inferio-
res, além da existência de uma 
considerável quantidade óssea 
na região de tuberosidade bila-
teralmente, foi feita a opção da 
exodontia dos segundos mo-
lares superiores (17 e 27) em 

conjunto com suas respectivas 
tuberosidades ósseas (Figu-
ra 2), para serem preparados 
como material de enxertia, as-
sociados à hidroxiapatita bo-
vina (Bio-Oss®) e Fibrina Rica 
em Plaquetas (PRF).
 
Os dentes foram mantidos em 
água oxigenada 10 volumes 
para sua desinfecção duran-
te o preparo do leito cirúrgico 
receptor. Posteriormente a ca-
mada superficial do esmalte foi 
removida com ênfase na região 
dos sulcos oclusais, e então os 
dentes e as tuberosidades fo-
ram triturados em um moedor 
seguido de um particulador 
ósseo (Figuras 3 e 4).

Uma associação de dentina 
triturada, osso autógeno, Bio-
-Oss® e PRF foi utilizada como 
enxerto na região entre 13 e 
23, e sobre este material foram 
colocadas membranas de fibri-
na rica em plaquetas (PRF) (Fi-
guras 5 e 6).

O aumento de volume do re-
bordo alveolar foi confirmado 
após 8 meses, permitindo a 
instalação de 4 implantes na 
região (Figuras 7, 8 e 9).
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Figura - 01

Figura - 04

Figura - 06

Figura - 08

Figura - 02 Figura - 03

Figura - 05

Figura - 07

Figura - 09

Figura 01 - Perda óssea observada clinicamente na região de 
12 a 22
Figura 02 - Remoção concomitante do elemento 18 e osso 
autógeno da região de tuber
Figura 03 - Remoção de camada superficial do esmalte com 
brocas
Figura 04 - Dentina e osso autógenos triturados 
sequencialmente em moedor e particulador ósseo
Figura 05 - Associação de dentina, osso autógeno, Bio-Oss® 
e Fibrina Rica em Plaquetas em fase líquida (iPRF) para a 

agregação do enxerto.
Figura 06 - Cobertura do material enxertado com membranas 
de Fibrina Rica em Plaquetas (PRF). 
Figura 07 - Tomografias realizadas no pré e pós-operatório do 
enxerto, evidenciando o aumento do rebordo alveolar.
Figura 08 - Guia cirúrgico em posição e instalação de implantes 
no rebordo neoformado.
Figura 09 - Tomografia computadorizada confirmando o bom 
posicionamento dos implantes no interior do rebordo alveolar 
neoformado.
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DISCUSSÃO
A dentina é um material que 
apresenta características dese-
jáveis de um substituto ósseo. 
Vários artigos comprovaram sua 
biocompatibilidade e potencial 
osteoindutor7,8,9. Análises histo-
morfométricas mostraram neo-
formação óssea e substituição do 
tecido enxertado por osso7,10,11. 
A presença de tecido osteóide 
contendo osteócitos e vasos san-
guíneos na região enxertada con-
firmam o potencial osteoindutor 
da dentina12. Por outro lado, há 
um estudo em que Pang e cola-
boradores13 afirmaram, através 
da análise de enxertos realizados 
em coelhos, que a dentina, por 
si só, não induz a formação de 
osso, mas possui um bom efeito 
osteocondutor. Apesar de algu-
ma divergência quanto ao poten-
cial osteoindutor, após a revisão 
de literatura, observa-se que há 
consenso no excelente potencial 
osteocondutor e biocompatibili-
dade da dentina.

Muitos procedimentos são limita-
dos pela presença de defeitos ós-
seos localizados ou generalizados. 
Entre os materiais comumente 
utilizados para enxerto ósseo em 
Odontologia, o osso autógeno é 
considerado o padrão-ouro devi-
do à sua previsibilidade devido às 
suas propriedades osteogênicas 
e biocompatibilidade. Entretanto, 
o osso autógeno apresenta como 
desvantagens o seu alto grau de 
absorção e a necessidade de lei-
to cirúrgico adicional1,3. A den-
tina tem se mostrado como uma 

alternativa de biomaterial para 
este fim, já que apresenta muitas 
similaridades em relação ao osso, 
tanto em relação à sua origem 
quanto a sua composição5,14, 
porém com reduzida absorção e 
morbidade pós-operatória. Fo-
ram confirmados na estrutura 
dentinária, assim como no osso, 
a presença de fatores de cresci-
mento5,15,16,17; proteínas não- 
colagênicas12,18,19,20; e proteí-
nas morfogenéticas (BMPs)21. As 
proteínas não-colagênicas estão 
relacionadas à diferenciação pre-
coce de osteoblastos, liderando a 
reabsorção óssea por permitir a 
adesão de osteoclastos à superfí-
cie do osso22. Os fatores de cres-
cimento regulam crescimento, 
proliferação e diferenciação ce-
lular15. Já as BMPs agem promo-
vendo a diferenciação de células 
mesenquimais em tecido ósseo e 
cartilaginoso23,24. Estudos iso-
laram com sucesso as BMPs em 
dentina, esmalte, cemento e pol-
pa de dentes de bois, porcos, ra-
tos e coelhos9,20,24,25,26 e em 
dentes humanos27. As semelhan-
ças estruturais e de origem entre 
os tecidos dentários, mais especi-
ficamente a dentina, e o osso, fa-
zem deste uma excelente opção 
para enxertia óssea.

Várias são as formas de preparo 
e desmineralização da dentina, 
existem sugestões na literatura do 
uso de ácido nítrico10,28, ácido 
clorídrico12,29 e ácido diamino-
-etileno-tetra-acético (EDTA)30. 
Lee e colaboradores30 realizaram 

esse processo com um acelerador 
ultrassônico, pois segundo eles, a 
demora no processo de desmine-
ralização pode diminuir a reten-
ção de BMPs. A grande maioria 
dos autores inicialmente remove 
os restos orgânicos, ligamento 
periodontal, polpa e restaurações 
com brocas e limas endodônticas 
para posteriormente preparar a 
dentina naquele que consideram 
o formato ideal12,28,32. Alguns 
autores sugerem também que o 
material seja previamente des-
contaminado com clorexidina30, 
álcool 70% e ácido peracético a 
5% 28 ou solução de cloreto de 
sódio a 2%10. O formato de uso 
da dentina pode ser em partícu-
las que variam de 200 a 1.300 
um de tamanho33,34. Outros au-
tores utilizam a dentina em blo-
co8,12,30,32 e dentre estes há os 
que sugerem a colocação do im-
plante na região da câmara pul-
par do dente32,35. Há ainda os 
que utilizam o dente inteiro12,36 
e aqueles que sugerem o uso de 
pó de dentina. Da Silva, Campos 
e Campos38 utilizaram a dentina 
em pó preparada com brocas de 
tungstênio. Por fim há alguns que 
dão preferência ao uso de fatias 
de dentina cortadas em micróto-
mo16,29. Apesar dos autores di-
vergirem sobre a melhor maneira 
de desmineralizar e/ou preparar 
a dentina, existe unanimidade so-
bre os resultados eficazes em seu 
uso como substituto ósseo, inde-
pendente da sua forma.
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Diferentes graus de desminera-
lização são ainda sugeridos no 
preparo da dentina como subs-
tituto ósseo. Urist e Strates 24 
além de Murata e colaborado-
res39 afirmaram que o processo 
de descalcificação induziria a li-
beração de BMPs, possibilitando 
a osteoindução. Para estes auto-
res a liberação destas proteínas e 
de fatores de crescimento pode 
ser bloqueada pela presença de 
cristais de hidroxiapatita. Por ou-
tro lado, Da Silva, Campos e Cam-
pos38 afirmaram que a desmine-
ralização causaria a desnaturação 
das BMPs, eliminando assim seu 
potencial osteoindutor. Koga e 
colaboradores10 encontraram 
seus melhores resultados com a 
desmineralização parcial e rela-
cionaram este resultado à exposi-
ção de fibras de colágeno denso, 
favorável à ligação celular, e alar-
gamento de túbulos dentinários, 
que favoreceriam a liberação de 
BMPs. Mesmo achado de Liu e 
colaboradores40, que justifica-
ram seus resultados relacionando-
-os, além da liberação de BMPs, 
à porosidade da dentina causada 
pelo processo, o que facilitaria a 
adesão celular necessária para a 
neoformação óssea. Consideran-
do estes autores, pode-se afirmar 
que a dentina apresenta bons re-
sultados como substituto ósseo, 
tanto desmineralizada ou não.

A dentina pode ser associada 
com outros biomateriais. Auto-
res utilizaram as partículas de 

dentina associadas a iPRF (fibri-
na rica em plaquetas em fase lí-
quida) alcançando excelentes 
resultados28, assim como a as-
sociação com PRP (plasma rico 
em plaquetas)8,16 e partículas 
de dentina misturada ao sangue 
autólogo do paciente2. Na tenta-
tiva de encurtar o período de ci-
catrização,  associou-se dentina 
em pó a um fator de crescimento 
sintético (Placentex®) com bons 
resultados no aumento de rebor-
do alveolar37. Similar aceleração 
foi observada na associação ao 
rhBMP241. A dentina desminera-
lizada pode, portanto, ser utiliza-
da como carreador de proteínas 
morfogenéticas recombinantes. 
Quando associada a outros bio-
materiais, a dentina pode poten-
cializar e acelerar o efeito de ne-
oformação óssea.

A eficácia clínica do uso de den-
tina como biomaterial substituto 
ósseo foi comprovada em diver-
sas aplicações. Foi utilizada para 
preservação de rebordo alveolar 
pós exodontia permitindo assim 
a posterior instalação de implan-
tes nas regiões34,42,43,44. Tam-
bém foi utilizada com sucesso 
para aumento vertical de osso 
alveolar13, para levantamento de 
seio41 e foi considerada como 
padrão-ouro para fechamento 
de comunicações buco sinusais e 
preenchimento de defeitos ósse-
os34. A dentina pode ser utiliza-
da em diversas situações em que 
se necessite preservação e/ou 

ganho de estrutura óssea.

Quando comparada a outros 
biomateriais, a dentina também 
apresentou excelentes resulta-
dos. Lee e colaboradores31 com-
provaram um maior potencial 
osteogênico da dentina que o do 
Bios Oss® (osso bovino inorgâ-
nico). Já Kim e colaboradores32 
não encontraram diferenças sig-
nificativas quanto compararam o 
enxerto de dentina com Osteon® 
(fosfato-tricálcico e hidroxiapa-
tita). Kim e colaboradores12 ob-
servaram os melhores resultados 
em termos de formação óssea 
quando compararam o enxer-
to de dentina com osso alógeno 
desmineralizado, enquanto Pang 
e colaboradores13 encontraram 
resultados semelhantes quando 
compararam enxerto de dentina 
e osso autógeno em coelhos. O 
enxerto de dentina apresentou 
resultados semelhantes a osso 
autógeno, e superior a outros 
substitutos ósseos. A escolha do 
biomaterial é muito importante 
para o sucesso da reparação ós-
sea. A dentina tem se mostrado 
como uma boa alternativa para 
este fim.  No relato clínico apre-
sentado, a técnica se apresentou 
bastante simples e de baixo cus-
to, permitindo sua aplicação no 
cotidiano cirúrgico do Curso de 
Especialização em Implantodon-
tia da ABO-CE.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre uma enorme variedade de biomateriais disponíveis para a enxertia óssea, a escolha 
do mais apropriado pode ser um desafio. Esta revisão de literatura mostrou a possibilidade 
de a dentina ser utilizada para este fim. Suas propriedades osteocondutoras, seu potencial 
osteoindutor, além de sua biocompatibilidade e baixo custo, associada à menor reabsorção 
e ausência de risco de transmissão de doenças, tornam esse material uma alternativa que 
deve ser considerada para a preservação ou ganho de volume no rebordo alveolar. As várias 
formas de sua utilização e acompanhamentos de médio/longo prazo com resultados clínicos 
e histológicos favoráveis, encorajam seu uso nestas condições. Mais estudos, porém, se fa-
zem necessários para fazer deste material uma prática na clínica diária.
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No período de 18 a 22 de maio 
de 2018 convidamos toda a 
comunidade Odontológica 
para participar do VI Congres-
so Internacional de Odonto-
logia do Ceará – CIOCE. Ano 
a ano buscamos realizar um 
congresso cada vez mais ali-
nhado às necessidades da pro-
fissão. A nossa maior meta é 
promover a formação, atuali-
zação e o aprofundamento do 
conhecimento dos acadêmicos 
e profissionais da odontologia, 
ao mesmo tempo em que visa 
proporcionar a indústria odon-
tológica apresentar seus pro-
dutos e inovações diretamente 
ao Cirurgião-dentista.

A programação científica está 
sendo preparada com muito 
esmero pela comissão orga-
nizadora, colocando à dispo-

COMUNIDADE 
ODONTOLÓGICA 
É CONVIDADA 
PARA VI CIOCE

sição o mais alto nível de co-
nhecimento aos participantes, 
serão cursos nacionais, inter-
nacionais, workshops, simpó-
sios, dentre outras formas de 
trocar conhecimento. A capital 
cearense é um dos destinos 
mais procurados e admirados 
do Brasil, destacando-se nela a 
culinária, a música, as belezas 
naturais e o nosso tradicional 
bom humor. Nosso Centro de 
Eventos do Ceará, já conheci-
do e consagrado como o me-
lhor equipamento do tipo na 
América Latina, proporciona 
a montagem de uma feira co-
mercial que otimiza espaço, 
apresentando uma ótima dis-
tribuição dos estandes.

Convidamos você a 
viver novamente essa 
experiência conosco!
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PALESTRANTE: CARLOS EDUARDO 
FRANCISCHONE 

ESTÉTICA E LONGEVIDADE NA 
IMPLANTOLOGIA: ANÁLISE CRÍTICA
DIA 19/05 – SÁBADO*
14h às 18h

A Revista Odonto Nordeste 
entrevistou com exclusividade 
alguns dos profissionais que 
vão passar pelo CIOCE e 
antecipou os temas que serão 
destaques no Congresso.

PALESTRANTES DO VI CIOCE 
DESTACAM A IMPORTÂNCIA 
DO EVENTO
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Quem é?
Graduado pela Faculdade de 
Odontologia de Bauru, Uni-
versidade de São Paulo ( 1971 
), obteve os títulos de Mestre ( 
1976), Doutor (1978), Livre-Do-
cente ( 1984) e Professor Titular 
(2000) pela mesma instituição, 
onde exerce atividades docen-
tes junto ao Departamento de 
Dentística, Endodontia e Ma-
teriais Dentários desde 1972. 
Apresenta também vínculo 
docente com a Faculdade São 
Leopoldo Mandic - Campinas, 
na qual coordena programas 
de Mestrado e Doutorado em 
Implantologia, aprovados pela 
CAPES.Atua nas áreas clínicas 
de estética, implantes e reabi-
litação oral.

O que o senhor vai abordar 
na palestra “ Estética e 
Longevidade na Implantologia: 
Análise Crítica”?
Vamos abordar temas rela-
cionados à Estética Dentária 

e principalmente da Estética 
sobre Implantes, baseadas em 
novas tecnologias cirúrgicas e 
protéticas e longevidade dos 
procedimentos realizados.

Na sua opinião, a tecnologia 
garante sempre um resultado 
positivo nos tratamentos 
odontológicos?
A tecnologia, associada ao co-
nhecimento biológico, funcio-
nal e estético dos profissionais 
envolvidos num procedimento 
odontológico, sempre traz be-
nefícios.

Como o profissional deve 
estar atento aos avanços 
tecnológicos?
Por meio de informações pro-
venientes de livros e revistas 
especializadas, como também, 
frequência em cursos e con-
gressos importantes. Como 
tudo que é novidade, corre-se 
o risco do uso além das indica-
ções precisas de uma referida 

tecnologia, o que pode causar 
danos irreversíveis aos dentes 
e aos pacientes.

Para o senhor qual a 
importância de realizar 
eventos como o CIOCE?
O CIOCE é um congresso tra-
dicional e um dos mais im-
portantes do Nordeste brasi-
leiro. Sempre estão presentes 
Professores e Profissionais de 
altíssimo nível nacional e in-
ternacional, mostrando tec-
nologias e procedimentos das 
mais atuais. Assim, é um con-
gresso que trará ótimos bene-
fícios aos Cirurgiões Dentista 
do Ceará e de todo o Nordeste 
brasileiro.
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PALESTRANTE: JÚLIO CÉSAR JOLY 

OS BENEFÍCIOS DA RECONSTRUÇÃO 
TECIDUAL ESTÉTICA PERIODONTAL 
E PERI-IMPLANTAR
DIA 20/05 – DOMINGO*
10h às 13h

Quem é?
Possui graduação em Odonto-
logia pela Universidade Esta-
dual de Campinas (1995), mes-
trado em Clínica Odontológica 
pela Universidade Estadual de 
Campinas (1999) e doutora-
do em Clínica Odontológica 
pela Universidade Estadual de 
Campinas (2002). Atualmen-
te é professor do Centro de 
Pós Graduação São Leopoldo 
Mandic e coordenador cientí-
fico do Instituto ImplantePe-
rio. Tem experiência na área de 
Odontologia, com ênfase em 
Periodontia e Implantodontia, 
atuando principalmente nos 
seguintes temas: regeneração 
periodontal, cirurgia plástica 
periodontal, reconstrução te-
cidual peri-implantar, estética, 
integração multidisciplinar.

O que os congressistas do 
CIOCE vão poder conferir na 
sua palestra “Os benefícios da 
reconstrução tecidual estética 
periodontal e peri-implantar”?
Uma discussão atual, funda-
mentada em evidências cien-
tíficas e no acúmulo de expe-
riências clínicas de 15 anos do 
nosso grupo ImplantePerio. 
Serão abordados tópicos rele-
vantes sobre o manejo tecidual 

ao redor de dentes e implan-
tes, na busca de resultados 
restauradores estéticos satis-
fatórios e da estabilidade teci-
dual a longo prazo.

Por que é importante essa 
temática no contexto atual da 
odontologia?
Porque os resultados restau-
radores favoráveis de reabi-
litações sobre dentes ou im-
plantes são dependentes dos 
cuidados com o manejo teci-
dual nas diferentes etapas do 
tratamento. Sem o entendi-
mento das bases biológicas e 
técnicas da Periodontia, não é 
concebível pensarmos numa 
Odontologia de excelência.

Como o senhor avalia a 
iniciativa da ABO-CE em 
realiza um evento com a 
dimensão do CIOCE 2018?
Como uma atitude louvável 
na busca da qualificação téc-
nica e científica da comuni-
dade odontológica cearense. 
A constante atualização em 
Congressos com grades cien-
tíficas consistentes é o melhor 
caminho para a sobrevivência 
qualificada dos CD no compe-
titivo mercado de trabalho.
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PALESTRANTE: RAFAEL PUGLISI 
SPADARO

ODONTOLOGIA ELEVADA AO NÍVEL 
MÁXIMO DE PREVISIBILIDADE E 
MAGNIFICAÇÃO MICROSCÓPIA 
DIA 21/05 – SEGUNDA*
14h às 18h

Quem é?
Formado pela FMU - Faculdade 
Metropolitanas Unidas, Rafael 
Puglisi é coordenador clínico e de 
planejamento digital oral, além de 
diretor do departamento de pes-
quisas do Instituto Odontológico 
Guy Puglisi. Triatleta, apaixonado 
por esporte e boa forma, buscou 
a especialização em odontologia 
estética, adquirindo o domínio de 

inovadoras técnicas de próteses 
em cursos no exterior. Participa 
constantemente de congressos 
internacionais trazendo as últi-
mas tendências da área para o 
instituto, onde também ministra 
cursos para dentistas voltados 
para imersão em estética oral 
(arte e conceito).

Sua palestra no CIOCE 
2018 vai abordar o tema: 
“Odontologia Elevada ao Nível 
Máximo de Previsibilidade e 
Magnificação Microscópica”. O 
que os congressistas vão poder 
conferir?
Eu vou tentar abordar em uma 
hora e meia, o que é previsibilida-
de e o que é magnificação den-
tro da odontologia. Farei tipo um 
“lecture” de aviso e alerta para as 
pessoas que tiverem assistindo. 
A Previsibilidade ela engloba um 
planejamento reverso. É quando 
a gente já trabalhou no caso, an-
tes mesmo que ele tenha aconte-
cido. Mas, pra isso eu preciso do 
paciente, de algumas ferramen-
tas clínicas, de montagens etc. O 
que faz com que eu consiga essa 
previsibilidade, que tá dentro de 
planejar o caso de forma rever-
sa. Na verdade eu já faço o caso 
antes mesmo dele acontecer. A 
magnificação entra como um au-
xílio de visão, de enxergar e ver 
áreas e campo operacional aon-

de eu consiga trabalhar de forma 
mais confortável.

Por que os profissionais 
devem estar cada vez mais 
atentos à previsibilidade nos 
procedimentos?
Para obter mais assertividade, 
além de dominar materiais den-
tários que levam ao sucesso den-
tro de uma técnica operatória, 
seja ela em dentística, ou prótese.

E como trabalhar para chegar ao 
nível máximo de previsibilidade?
Existem hoje no mercado, ferra-
mentas que são acessíveis que 
possibilitam ver melhor o que o 
profissional está fazendo, pra en-
xergar de fato as margens, pra fa-
zer um acabamento e término de 
preparo melhores.

Qual a importância do CIOCE 
para a categoria?
Tem uma importância em um 
grau altíssimo. Pois cada região 
tem seus conceitos. Chamar no-
mes que possam trazer de fato 
algo novo é necessário. A minha 
ideia, em todas as regiões que eu 
vou é mostrar minha realidade 
clínica, pois quero agregar mais 
um ponto ao CIOCE. É um belíssi-
mo congresso, com organização 
fantástica. Pra mim é uma honra 
estar entre profissionais de tanto 
respeito e notoriedade.
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Quem tem filhos se preocupa 
logo cedo com a qualidade de 
vida e bem estar dos peque-
nos. A consulta com o odon-
topediatra é indicada aos pais 
que buscam cuidados e pre-
venções na saúde bucal das 
crianças. Além de tirar as dú-
vidas sobre escovação e troca 
de dentes, o profissional dessa 
área acompanha a criança an-
tes mesmo do nascimento. 

Por tratar-se de uma fase muito 
importante da vida, a infância 
requer uma atenção redobra-
da. Foi essa a escolha profis-
sional da odontopediatra, Dra. 
Aline Morais, que desenvolve 

Especialista em Odontopediatria (ACO/CEC)

A ENCANTADORA 
DE CRIANÇAS

#VIDADEDENTISTA

Dra. Aline Morais Fontes 

um trabalho focado no público 
infantil. Segundo a especialis-
ta, que teve na mãe pediatra, 
o espelho de dedicação e pro-
fissionalismo, a decisão pelo 
ramo da Odontologia foi toma-
da logo após o Ensino Médio. 
“O sangue já corria na minha 
veia. Então, escolhi prestar o 
vestibular para Odontologia e 
fui aprovada. Durante o curso, 
participei de vários projetos, 
como o Projeto Mamãe Bebê 
e o de atendimento multidis-
ciplinar voltado a pacientes 
especiais (PAMPE) sob a orien-
tação da Dra. Grace Sampaio 
Teles da Rocha. Ao longo do 
programa aprendi bastante e 

até hoje aplico as técnicas e 
conhecimentos na prática diá-
ria”, explica Dra. Aline. 

A
rq

u
ivo

 p
essoal.
A “encantadora 
de crianças” revela 
a paixão pela 
Odontopediatria

Dra. Aline Morais 
fala do dia a dia no 
consultório e sua 
dedicação à saúde 
bucal das crianças.

A
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u
ivo

 p
essoal.
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A escolha pelas áreas da 
Odontopediatria e Ortodon-
tia aconteceu principalmen-
te, por causa da identificação 
com o público infantil e espe-
cialização nas técnicas odon-
tológicas voltadas para essa 
faixa etária. Para as crianças, a 
visita ao dentista nem sempre 
é tão fácil de “encarar”, pois 
o medo toma conta das emo-
ções dos pequenos. Dra. Ali-
ne explica que é necessário o 
profissional dentista procurar 
aperfeiçoamento nas técnicas, 
para atender o paciente infan-
til. “Além da técnica é preciso 
ter o manejo e a sensibilidade 
com a criança e a família. Uti-
lizo também de artefatos que 

Para as crianças, a visita ao dentista nem 
sempre é tão fácil de “encarar”,...”“
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interagem   com  a  criança,  
como  os  jalecos  coloridos  e 
as  toucas  personalizadas, ofe-
recendo uma experiência mais 
lúdica”, ressalta.

Atualmente, a dentista man-
tém o perfil @encantadora-
decriancas no Instagram. Ela 
explica que essa marca “En-
cantadora de Crianças” surgiu 
durante o atendimento de uma 
criança não colaboradora, no 
qual a mãe ao chegar à con-
sulta com a criança, durante 
a anamnese, informou que já 
havia levado o filho a outros 
consultórios, mas, sem êxito. 
“Inicialmente conversei com a 
criança e entrei no mundo má-

gico, aplicando a técnica MOS-
TRAR/DIZER/FAZER, preconi-
zada pela Dra. Salete Nahás. 
Com muito amor a profissão e 
paciência, respeitando o limite 
da criança, consegui sentar e 
realizar o atendimento odon-
tológico. O sorriso da mãe e 
a alegria da criança que tinha 
removido o dentinho me dei-
xaram com o coração cheio de 
gratidão”, relata Dra. Aline. Ao 
final desse atendimento des-
crito pela odontopediatra, a 
mãe do paciente afirmou que 
ela era uma verdadeira “En-
cantadora de crianças”. Foi 
assim que o apelido carinhoso 
ganhou espaço.  
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Dra. Aline Morais - Para mantermos uma boa saúde bucal das crianças é necessário o acompanhamento 
com o Odontopediatra desde a gestação para receber as orientações pertinentes ao bebê. É necessário 
que a mãe consulte regularmente para a prevenção das afecções bucais. Para os pequenos pacientes, sem-
pre indico a higienização da cavidade bucal desde o nascimento do primeiro dentinho, utiliza-se a escova 
dentária e o uso de pasta fluoretada. É importante que o Odontopediatra acompanhe e realize a instrução 
da higiene bucal. Segue abaixo alguns conselhos importantes para manter a boa saúde bucal:

A Odonto Nordeste pergunta!
- Quais são as principais dicas para manter a saúde bucal das crianças?

6 A escovação deve ser supervisionada pelos pais e/ou responsáveis.
6 O uso do creme dental com flúor é indicado desde o nascimento do primeiro dente.
6 Nunca adoçar a chupeta da criança.
6 Evite fazer o bebê dormir com a ajuda da mamadeira.
6 Após a alimentação sempre escovar os dentinhos.
6 Evite o consumo de qualquer alimento após a escovação noturna.
6 Caso a criança tomar alguma medicação, administre-a antes da escovação.
6 Evite compartilhar os talheres com a criança.
6 Consulte semestralmente o Odontopediatra.

Odonto NE- Quais orientações 
para evitar as tão indesejáveis cá-
ries? 

Dra. Aline Morais - Os dentes de 
leite também são vulneráveis à 
instalação da placa bacteriana. A 
placa é um biofilme que contém 
bactérias e adere aos dentes se 
não for removida regularmente; 
produz cáries e doença nas gen-
givas, podendo provocar perda 
dos dentes. A melhor maneira 
de eliminá-la é com a escova de 
dente. Promover o uso regular é 
de extrema responsabilidade dos 
pais somado à consulta ao Odon-
topediatra, isso ajudará a manter 
sadia a boca da criança. Quando 
os carboidratos se juntam a pla-
ca bacteriana ocorre a liberação 
de ácidos que são nocivos e po-
dem produzir doenças bucais, 
entre elas as cáries. É importante 
observar não somente o teor de 

açúcar na alimentação, mas tam-
bém a ingestão de carboidratos, 
já que essa combinação é uma 
das principais causas da forma-
ção da cárie. A ingestão de líqui-
dos açucarados, especialmente 
na hora de dormir é uma das prin-
cipais causas de cárie na primeira 
infância. É de extrema importân-
cia a consulta semestralmente 
ao Odontopediatra para a super-
visão,  prevenção e tratamento 
odontológico, caso necessário in-
tervir para realizar a restauração 
devido a doença cárie.

Odonto NE - Qual principal reco-
mendação aos pais com relação 
aos cuidados preventivos, ou, 
corretivos da saúde bucal das 
crianças?

Dra. Aline Morais - Se a mãe não 
tem a sua cavidade bucal em boas 
condições, ela pode transmitir 

germes ao seu filho, convém rea-
lizar a primeira consulta ao Odon-
topediatra no primeiro trimestre 
da gestação. A consulta odonto-
lógica tem como objetivo infor-
mar aos pais sobre o desenvol-
vimento e formação da cavidade 
bucal, instruções de higiene oral 
sobre os hábitos de acordo com 
a faixa etária da criança. É neces-
sário evitar a pratica de ir ao den-
tista apenas quando o problema 
está instalado. O protocolo da uti-
lização do flúor como prevenção  
da cárie  dentária é de suma im-
portância para  a  prevenção  de  
afecções bucais. Sugiro o acom-
panhamento  ao Odontopediatra, 
semestralmente  para  o  acom-
panhamento  e   prevenção   da 
saúde   bucal  da  criança  e  da 
família. 

@encantadoradecriancas 
Saiba mais em:
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RESUMO
A mordida cruzada anterior 
funcional na dentadura de-
cídua tem como etiologia o 
contato prematuro na região 
anterior detectada na oclusão 
cêntrica (OC) e em máxima in-
tercuspidação habitual (MIH), o 
paciente projeta a mandíbula a 
uma posição que lhe dar maior 
conforto. É relevante seu diag-
nóstico e tratamento precoce 

Pereira, F.M.S. 
Pereira, M.S.
Vasconcelos, R.B.
Reyes, A.
Imparato, J.C.P

com finalidade de normalizar 
a estética facial e o crescimen-
to das bases ósseas. Postergar 
a intervenção para uma idade 
adulta resulta no seu agrava-
mento, evoluindo para uma 
mordida cruzada esquelética.

O objetivo deste trabalho é 
apresentar as vantagens do 
tratamento da mordida cruza-

da funcional em paciente in-
fantil por meio da terapêutica 
das Pistas Diretas Planas.

Paciente de 5 anos de idade 
com mordida cruzada anterior 
funcional, entre as possíveis 
alternativas de tratamento, foi 
submetido a terapêutica das 
Pistas Diretas Planas (PDP) 
pela fácil aceitação, não ne-

CRUZADA FUNCIONAL 
ATRAVÉS DAS PISTAS 
DIRETAS PLANAS (PDP)

DO TRATAMENTO 
PRECOCE DA MORDIDA 

BENEFÍCIOS ESTÉTICO E FUNCIONAL 

Artigo científico
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cessitar da coloboração do paciente ao uso quando comparado 
aos aparelhos móveis e ter resultado estético e funcional rápido.  
Após 30 dias de proservacão, o paciente apresentou a mordida 
descruzada e a estética facial melhorada.

A partir do presente relato concluiu-se que o tratamento da mor-
dida cruzada funcional por meio das Pistas Diretas Planas é uma 
alternativa viável para reestabelecer o equilíbrio entre os maxila-
res, melhorando as funções musculares, mastigatória e a estéti-
ca facial do paciente infantil em um curto espaço de tempo. 

ABSTRACT
The functional anterior cross-
bite in the deciduous dentition 
has as its etiology premature 
contact in the anterior region 
detected in centric occlusion 
(OC) and in maximal habitual 
intercuspation (MIH), the pa-
tient projects the mandible to a 
position that gives him greater 
comfort. Its diagnosis and early 
treatment are relevant in order 
to normalize the facial aesthe-
tics and the growth of the bony 
bases. Delaying the interven-
tion to an adult age results in 
its aggravation, evolving  into a 
skeletal crossbite.

The objective of this work is 
to present the advantages of 
functional crossbite treatment 
in a pediatric patient by me-
ans of the therapy of Direct 
Flat Pains. Case report: A 5-ye-
ar-old patient with functional 
anterior cross-bite, among the 
possible treatment alternati-
ves, was submitted to Direct 
Flat-Track (PDP) therapy for 
easy acceptance, not requiring 
patient use when compared to 
the devices furniture and have 
aesthetic and functional quick 
result. After 30 days of proser-
vation, the patient presented 

the uncrossed bite and impro-
ved facial esthetics.

Based on the present report, it 
was concluded that the func-
tional cross-bite treatment by 
means of the Flat Direct Slopes 
is a viable alternative to reesta-
blish the balance between the 
jaws, improving the muscular 
functions, masticatory and the 
facial aesthetics of the infantile 
patient in a short time.

Keywords: early treatment, 
functional crossbite,  direct  
flat   tracks
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INTRODUÇÃO
A mordida cruzada é uma ma-
loclusão em que a relação ves-
tíbulo-lingual dos dentes supe-
riores encontra-se por palatina 
em relação ao seu antagonista, 
podendo ser unidental ou mul-
tidental. Quanto à sua locali-
zação, ela pode ser: anterior, 
posterior unilateral, bilateral ou 
total.1,18

A mordida cruzada pode ser 
classificada em: dentária, es-
quelética ou funcional. A den-
tária ocorre quando o dente 
superior erupciona de forma 
ectópica por palatina, geral-
mente associada a fatores etio-
lógicos como: falta de espaço, 
retenção prolongada do decí-
duo, perda precoce do dente 
decíduo levando à diminuição 
do perímetro da arcada supe-
rior.1,2,9,18 A esquelética carac-
teriza por envolvimento dos 
ossos basais, tendo como fator 
etiológico  principal  a  heredi-
tariedade.1,2,4,5 A  mordida  cru-
zada funcional ocorre quando 
existe   contato prematuro, ge-
ralmente associado ao incisivo 
ou o canino  decíduo,  durante 
a  oclusão cêntrica, levando o 
paciente  a  desviar  a man-
dibular   para  um  local  mais 
confortável .1,2,,5

A mordida cruzada anterior em 
crianças comparada às demais 

G
oogle im

agens.

maloclusões, tem prevalência 
baixa, porém com uma reper-
cussão negativa na sociedade, 
devido ao comprometimento 
estético facial do paciente,.4.6,10 
A importância do seu diagnós-
tico e tratamento precoce está 
associado a não autocorre-
ção e sua evolução implica no 
agravamento estético, ósseo e 
funcional.2,8,17,18 Para um preci-
so diagnóstico de mordida cru-
zada, devemos ser criteriosos 
na anamnese, exame clínico 
intrabucal, funcional e análises 
facial e radiográfica.3,7,9 

Uma das opções de tratamen-
to da mordida cruzada fun-
cional na dentição decídua é 
a técnica das Pistas Diretas 
Planas, preconizada por Pedro 
Planas que fundamenta na re-
abilitação neuro-oclusal, atra-
vés de pistas confeccionadas 
com resina composta e des-
gastes seletivos em contatos 
dentários prematuros, visando 
a desprogramação dos centros 
nervosos e musculares e di-
recionando a mandíbula para 
uma posição correta.11,12,15,16

A  técnica das Pistas Diretas 
Planas utilizada na dentição 
decídua tem várias vantagens 
em relação aos  aparelhos or-
topédicos funcionais; tem um 
custo menor por não neces-

sitar de laboratório para sua 
confecção, precisa apenas do 
condicionamento da crian-
ça semelhante  a realização 
de uma restauração adesiva, 
sendo assim uma alternativa 
viável de tratamento nos servi-
ços públicos e seu   resultado é 
rápido e eficaz.13,14  O presen-
te artigo relata um caso clínico 
de mordida cruzada anterior 
funcional tratado por meio da 
terapêutica das pistas diretas 
planas, como alternativa viável 
para reestabelecer o equilíbrio 
entre os maxilares, melho-
rando as funções musculares, 
mastigatória e a estética facial 
do paciente infantil. 
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MATERIAIS E MÉTODOS
O Paciente JMJ de 5 Anos, gê-
nero masculino, leucoderma, 
compareceu ao curso de orto-
dontia preventiva da ABO-Ce 
com seus responsáveis que se 
queixavam da projeção exa-
gerada do queixo da criança 
(Fig.1,2). Na anamnese, foi ob-
servado que não apresentava 
histórico de antecedentes com 
maloclusão de classe III de 
Angle. No exame intra-bucal 
o paciente apresentava uma 
mordida cruzada em toda ba-
teria anterior e parte da poste-
rior (Fig.3). 

Na análise cefalométrica, o 
paciente apresentava a maxi-
la bem posicionada e a man-
díbula projetada em relação à 
base do crânio. Ao exame fun-
cional foi constatado o contato 
prematuro nos dentes 51 e 61 
com seus respectivos antago-
nistas (Fig. 4), e em máxima in-
tercuspidação o paciente des-
lizava a mandíbula para frente, 
a fim de se obter uma posição 
de maior conforto. Após exa-
me, o paciente foi diagnostica-
do com mordida cruzada fun-
cional. Em meio aos possíveis 
tratamentos, optamos pela 
reabilitação neuro-oclusal, uti-
lizando a terapêutica das Pis-

tas Diretas Planas (PDP), pelas 
muitas vantagens em relação 
aos aparelhos ortopédicos 
funcionais. Os responsáveis fi-
caram satisfeitos pela escolha 
desta terapêutica, pois temiam 
ao não uso dos aparelhos intra 
e extra bucais, pelo paciente 
devido a sua pouca idade. O 
procedimento das PDP foi fei-
to em uma única sessão nos 
dentes 51 e 61. Primeiramen-
te, foi feito o condicionamen-
to com ácido fosfórico a 37% 
por 30 segundos, lavagem e 
secagem, depois aplicação do 
adesivo Single Bond (3M) com 
o auxílio de aplicador micro-
brush e fotopolimerização por 
20 segundos. As PDP foram 
confeccionadas com resina 
composta resistente a fratura 
mastigatória, de boa estética 
e lisura, AZ-250 (3M) na cor 
B2. Na face vestibulo-incisal 
dos respectivos dentes citados 
anteriormente, foi colocada a 
resina formando um plano de 
45° (Fig. 5).  

A criança foi reeducada para o 
novo posicionamento da man-
díbula e os responsáveis foram 
orientados a lhe fornecer ini-
cialmente alimentos pastosos, 
pois a região posterior encon-

trava-se em desoclusão. Após 
15 dias de proservacão, o pa-
ciente retornou com a mordida 
descruzada e a oclusão poste-
rior melhorada ( Fig.6, Fig. 7) 
. Com 45 dias da terapêutica 
das pistas, a mordida foi pre-
servada descruzada e oclusão 
posterior estabelecida. As pis-
tas foram removidas com uma 
broca cilíndrica para resina de 
alta rotação. O paciente con-
tinua sob acompanhamento, 
porém não demonstra nenhu-
ma recidiva da oclusopatia.     

DISCUSSÃO
A mordida cruzada anterior na 
dentição decídua comparada 
às demais maloclusões, tem 
prevalência baixa, porém com 
uma repercussão negativa na 
sociedade, devido  ao  com-
prometimento  estético facial 
do paciente.4.6,10   Devido a 
esse transtorno a procura por 
tratamento precoce é cada vez 
maior.

Fernandes ao analisar a den-
tição decídua relacionando 
com o tipo de má oclusão com 
necessidade de provável tra-
tamento ortodôntico futuro, 
constatou que a de maior pre-
valência foi a mordida cruzada.
As ponderações para realizar 
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o tratamento precoce da mor-
dida cruzada, estão na con-
dição de não se auto corrigir, 
na diminuição da gravidade 
e melhores resultados estéti-
cos e funcionais.5,13,15 A mordi-
da cruzada funcional, se não 
tratada precocemente poderá 
levar ao crescimento adverso 
da mandíbula e maxila, tensão 
excessiva nas articulações, in-
terferências na função normal 
muscular, mastigatória e fo-
nação, ou desenvolvimento da 
má oclusão de Classe III verda-
deira.5,13,15

A opção de tratamento da 
mordida cruzada está intima-
mente relacionada com sua 
origem, uma vez que depen-
dendo seja dentária, esquelé-
tica ou funcional terá discor-
dância no seu tratamento e é 

exatamente a falta de conheci-
mento por muitos profissionais 
em diagnosticar e tratar que 
postergam o tratamento.2,5 

A mordida cruzada funcional 
detectada na dentição decídua 
e início da mista pode ser tra-
tada com a terapia da reabili-
tação neuroclusal preconizada 
por Pedro Planas que consis-
te na reabilitação neuroclusal, 
através de pistas de resina 
composta com  finalidade de 
formar barreiras e desgastes 
seletivos em área pontos de 
contatos oclusais prematuros, 
estabelecendo a centralida-
de dos côndilos mandibulares 
.11,12 Se for tratada com apenas 
descruzamento maxilar pode-
rá correr o risco de continuar 
com côndilos assimétricos na 
dentição permanente.

A técnica das Pistas Diretas 
Planas, tem a vantagem so-
bre os aparelhos ortopédicos 
por ser de simples confecção, 
baixo custo, não necessitar da 
colaboração do paciente para 
uso no que ocorre como os 
aparelhos ortopédicos funcio-
nais, menor tempo de cadeira 
e um resultado rápido na cor-
reção.3,7,9,13

As pistas planas diretas sendo 
uma técnica que não precisa 
de recursos sofisticados para 
sua confecção seria uma óti-
ma alternativa de tratamento 
para serviços públicos, mas o 
que se observa é o pouco co-
nhecimento dos profissionais 
que atendem crianças sobre a 
técnica .3,7,9 

Figura 01 - Aspecto inicial 
extra bucal de frente.

Figura 02 - Aspecto inicial 
extrabucal de perfil.

Figura - 01 Figura - 02
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Conclui-se que o citado caso clínico de mordida cruza-
da anterior funcional tratado por meio das pistas dire-
tas planas é uma alternativa viável para reestabelecer 
o equilíbrio entre os maxilares, melhorando assim as 
funções musculares, mastigatória e a estética facial do 
paciente infantil em um curto período de tempo. 

Conclusão

Figura - 03

Figura - 07

Figura - 04 Figura - 05

Figura - 06

Figura 03 - Aspecto inicial intrabucal

Figura 04 - Exame funcional

Figura 05 - Confecção das PDP

Figura 06 - Aspecto final extrabucal

Figura 06 - Aspecto final intrabucal
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NO CEARÁ
É PIONEIRO 
CURSO DA UNIABO

Curso de 
aperfeiçoamento 
em Ortodontia 
Preventiva 
da UNIABO é 
pioneiro no Ceará

Por Jocasta Pimentel

Dra. Frieda de Sousa é forma-
da há 32 anos e desde a gra-
duação vem trabalhando com 
crianças. Atualmente, atende 
filhos de ex pacientes. “Isso 
é ótimo, porque as possíveis 
mudanças que podem ocor-
rer no meu paciente, eu posso 
ter uma previsão comparando 
com os pais”, afirma. A coor-
denadora do Curso de aper-
feiçoamento em Ortodontia 
Preventiva da UNIABO é es-
pecialista em ortodontia e em 
ortopedia funcional dos maxi-
lares. São duas especialidades 
distintas, a primeira trabalha 

na correção dos dentes, a se-
gunda soluciona desequilíbrios 
ósseos, musculares e de fun-
cionamento dos maxilares. “A 
ortopedia funcional dos ma-
xilares nos dá a possibilidade 
de tratar oclusopatias na den-
tição decídua. Um profissional 
com conhecimento de oclusão, 
crescimento e desenvolvimen-
to crâniofacial sabe a impor-
tância de um tratamento na 
idade tenra, desmitificando o 
fato de aguardar a erupção dos 
dentes permanentes para se 
dá início ao tratamento”, expli-
ca a professora. 

Coordenadora do curso Ortodontia Preventiva da UNIABO 
Prof. Dra. Frieda de Sousa
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A coordenadora do 
curso, Dra. Frieda de 
Sousa fala sobre a 
experiência de estar 
à frente do curso 
que é o único a 
abordar a temática 
no estado.
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Odonto NE - Por que você acha 
importante tratar o paciente 
precocemente?

Dra. Frieda - Na minha opinião 
quando o paciente é diagnos-
ticado com problemas de de-
sequilíbrios ósseos, muscula-
res e funcionais dos maxilares 
procuro intervir logo, pois di-
ferentemente dos membros 
do corpo, aos 7 anos de idade 
encontramos praticamente 
70% do crescimento cranio-
facial. Uma das limitações ao 
tratamento seria cooperação 
do paciente  devido a imaturi-
dade, porém quando condicio-
nado e temos a participação 
positiva dos  responsáveis  o  
tratamento é  favorável.  Temos 

pacientes  com  3 anos  de  ida-
de  maravilhosos!   

Odonto NE -  Quais são os apa-
relhos utilizados no curso de 
aperfeiçoamento em Ortodon-
tia Preventiva como foco na 
Ortopedia Funcional dos Maxi-
lares?

Dra. Frieda - O nosso curso de 
ortodontia preventiva é voltado 
ao atendimento exclusivamen-
te de crianças. Pois é nesta fase 
que temos maior crescimento 
e desenvolvimento craniofa-
cial e podemos trabalhar com 
aparelhos ortopédicos faciais 
e funcionais, obtendo sucesso 
no tratamento. No nosso curso 
não trabalhamos com colagem 

de braquetes utilizados em 
aparelhos ortodônticos fixos. 
Nós trabalhamos com placas 
ortodônticas, aparelhos or-
topédicos faciais e funcionais 
dos maxilares, chamamos de 
aparelhos kids, são coloridos e 
tem adesivos de super-heróis 
ou princesas que dão ar lúdico.

Odonto NE -  Qual o conteúdo 
programático do curso?

Dra. Frieda -  No Curso, temos 
uma carga teórica, prática e 
laboratorial.  O conteúdo teó-
rico consta; o crescimento e 
desenvolvimento crâniofacial e 
dentário, diagnóstico, planeja-
mento e tratamento das oclu-
sopatias infantis, reabilitação

neuro-oclusal, terapêutica com 
as pistas diretas planas, os apa-
relhos ortopédicos funcionais 
(Klammt, Bimler,Bionator, etc) 
e as placas ortodônticas; além 
de outros assuntos.n. Nossa 
clínica dependo da época faze-
mos temáticas, o que aumenta 
a aceitabilidade das crianças. 
Nas aulas laboratoriais temos 
confecção de aparelhos, pro-
tocolo de ativação de diversos 
tipos de aparelhos e estudo de 

planejamento de casos.
Odonto NE -  Qual é o público 
alvo do curso?

Dra. Frieda - A Maioria são 
odontopediatras, ortodontis-
tas ou clínicos que tem uma 
grande demanda de paciente 
infantil.  Ou  seja,  são profis-
sionais que  gostam  de  traba-
lhar  com  crianças  e  saibam 
as condicionar.

São profissionais 
que gostam de 
trabalhar com 
crianças...”
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INTRODUÇÃO
Um dos procedimentos esté-
ticos mais realizados na odon-
tologia é o clareamento dental. 
De  certa  forma   é conside-
rado pelos profissionais  um  
procedimento  seguro,  menos  
invasivo  e  mais  conservador,  
pois não  há  desgaste  na   es-
trutura dental  comparado  às  
coroas e facetas.

A técnica do clareamento den-
tal consiste na aplicação de 
diferentes concentrações de 
peróxido de hidrogênio sobre 
os dentes manchados ou pig-
mentados, formando radicais 
livres que irão promover a re-
dução e transformação de mo-
léculas de estrutura complexa 
em moléculas mais simples e 
estas possuirão menor taxa de 
absorção de luz, sendo, por-

tanto, mais claras que as mo-
léculas originais. (BISPO, 2006; 
HOLANDA et al, 2006; FLOREZ 
et al, 2007; TAY, 2009)

O tratamento clareador pode 
ser realizado de duas formas: a 
técnica de clareamento casei-
ro, técnica de clareamento as-
sistido realizado no consultó-
rio, além de alguns casos haver 
a necessidade de se realizar 
ambas as técnicas, denomina-
da de técnica conjugada. O cla-
reamento caseiro necessita de 
moldeiras individuais confec-
cionadas em placas de acetato, 
o que requer total colaboração 
do paciente para o sucesso do 
tratamento. Utiliza produtos 
com concentrações baixas, en-
tre 10% a 22% de peróxido de 
carbamida, e de 4% a 9% de 

peróxido de hidrogênio. (MAR-
SON, 2006; SULIEMAN et al, 
2006)

Mesmo sendo considerada 
uma técnica menos invasiva, 
o clareamento pode causar 
efeitos indesejáveis, visto que 
o principal seria a hipersen-
sibilidade dentinária trans e 
pós-operatória (COSTA et al, 
2010). Tal sensibilidade se dá 
pelo estresse do processo de 
oxidação do peróxido, liberan-
do mediadores inflamatórios 
e excitando os nociceptores. 
Para minimizar a intensida-
de dessa sensibilidade alguns 
estudos demonstraram o uso 
de dessensibilizantes antes do 
clareamento dental. (MARAN 
et al, 2018)

Relato de caso
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RÁPIDO, SEGURO E EFICAZ. 
É POSSÍVEL?

CLAREAMENTO DENTAL

Breno Mont Alverne
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Contudo, existem pacientes 
que geralmente já possuem 
condição de hipersensibilidade 
associadas às lesões cervicais 
não cariosas (LCNC), que é de-
pendente tanto da exposição 
dentinária quanto da obstru-
ção dos túbulos. Essa sensibi-
lidade é resultado do mecanis-
mo hidrodinâmico (movimento 

de fluidos de fora para dentro 
do complexo dentinho-pulpar). 
Por conta deste mecanismo, o 
tratamento das LCNC consiste 
na aplicação de agentes blo-
queadores intrabubulares e de 
superfície, reduzindo assim a 
permeabilidade dentinária, e 
consequentemente a hiper-
sensibilidade. (BRANDINI et al, 

2012; RITTER et al, 2006)
Com isso, o objetivo desde tra-
balho é expor um caso clínico 
de uma técnica de clareamen-
to dental com gel de peróxi-
do de  hidrogênio  Pola  Office  
Bulk (SDI,  Austrália)  de con-
sultório associada  a  um  pro-
tocolo prévio  de  dessensibili-
zação dentinária. 

RELATO DO CASO
Paciente R.M.P.F, 29 anos, sexo 
feminino procurou o cirurgião 
dentista para realização de 
procedimento estético de cla-
reamento dental. Durante o 
exame clínico foram verifica-
das algumas lesões cervicais 
não cariosas em estágio ini-
ciais nos dentes anteroinferio-
res e pré-molares superiores e 
inferiores. Após realizar o teste 
com jatos de ar durante 2 se-

gundos direcionado para a cer-
vical dos dentes foi constatada 
a sensibilidade provocada. 

Realizadas as fotos iniciais, 
para a tomada de cor do inci-
sivo central superior (A2 na es-
cala Vita) e do canino superior 
(A3 na escala Vita) (Figura 1 e 
2),  previamente ao clareamen-
to foi executado o  protocolo 
de dessensibilização (FO-UFU) 

nas lesões cervicais não cario-
sas, de alguns dentes,  com 2 
produtos: um de ação neural 
Soothe (SDI, Australia) e outro 
de ação obliteradora, Gluma 
Desensitizer (Heraeus Kulzer 
– Alemanha). O primeiro tem 
como agente principal o nitra-
to de potássio a 6% e 0,10% 
de flúor, e o segundo o gluta-
raldeído.

Figura 01 - Cor inicial de acordo com a escala Vita Figura 02 - Cor inicial de acordo com a escala Vita
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O protocolo consistiu em pro-
filaxia com pasta profilática a 
base de clorexidina (Consepsis 
Scrub – Ultradent), em seguida 
lavagem, para posterior inser-
ção de fio retrator #000 (Ultra-
pak – Ultradent) e aplicação do 
dessensibilizante Soothe (SDI) 
por 5 minutos com aplicador 
Points (SDI, Australia), sen-
do 1 minuto a aplicação feita 

de forma ativa e os 4 minutos 
restantes deixando o produto 
em contato com a estrutura 
dental. O gel foi removido com 
jato de ar-agua, além do fio re-
trator, em seguida uma nova 
aplicação. Foram repetidos os 
passos, sem a inserção do fio. 
Logo após, inseriu-se um novo 
fio retrator para primeira apli-
cação do Gluma Desensitizer 

(Heraeus Kulzer) com aplica-
dor Points (SDI). A aplicação 
foi realizada durante 30 segun-
dos, sendo os primeiros 15 se-
gundos de aplicação ativa e os 
15 segundos finais removendo 
excessos com papel absorven-
te. Removeu-se o fio retrator e 
repetiu o processo novamente 
sem o uso de fio. (Figuras 3, 4, 
5, 6)
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Figura 03 - Dessensiblizante Soothe (SDI)
Figura 04 - Aplicação do dessensibilizante com fio retrator
Figura 05 - Aplicação do dessensibilizante sem fio retrator
Figura 06 - Aplicação do dessensibilizante sem fio retrator
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Seu aliado no 
Rejuvenescimento Facial
A Fill Medic é uma distribuidora de 
medicamentos para procedimentos 
estéticos de alta qualidade. 
 
Distribuidora oficial dos Preenchedores 
à base de Ácido Hialurônico da Marca 
Princess e Toxina botulínica da Marca 
Botulift

Fill Medic

Faça agora seu pedido:  85.3121.6832 | 85. 9.8813.5560
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Figura 07 - Aplicação da barreira gengival
Figura 08 - Fotopolimerização da barreira gengival
Figura 09 - Aplicação do gel Pola Office Bulk (SDI)
Figura 10 - Remoção do gel Pola Office Bulk (SDI)

Após esta etapa, iniciou-se a técnica de clareamento de consultório. 
Primeiramente, a fim de proteger o tecido gengival foi aplicada a barrei-
ra gengival (Gingival Barrier – SDI, Australia) seguida de fotopolimeriza-
ção com Radii Plus (SDI) por 10 segundos em cada dente (Figura 7 e 8). 
O gel utilizado foi Pola Office Bulk Kit (SDI) seguindo as recomendações 
do fabricante feita de acordo com a bula do produto para 1 aplicação (4 
colheres de pó para 20 gotas de líquido). Imediatamente misturou-se 
usando um pincel e foi aplicada uma camada em todos os dentes pre-
viamente protegidos pela barreira (Figura 9). O gel agiu por 8 minutos e 
em seguida aspirado com sugador cirúrgico descartável (Figura 9). Este 
processo de aplicação do gel foi realizada 3 vezes. 
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Figu
ra - 11

Figu
ra - 12

Figura 11 - Determinação da nova cor após clareamento
Figura 12 - Comparativo com cor inicial

RESULTADOS
Após duas sessões de consultório, com três aplicações em cada com um 
intervalo de 72h, a cor alcançada na escala vita foi Bo1, sendo que a pa-
ciente durante todo o tratamento não apresentou sensibilidade dentiná-
ria nem durante e nem após as sessões realizadas (Figura 12A e 12B) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do agente clareador a base de peroxido de hidrogênio 
Pola Office Bulk (SDI) associado a um protocolo de dessensibilização 
prévia obteve resultados satisfatórios tanto quanto ao aspecto da au-
sência de sensibilidade dentinária, quanto pela cor alcançada com um 
aspecto natural após a cor alcançada.
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PROFISSIONAL EM
ODONTOLOGIA

APERFEIÇOAMENTO
UNIABO É SINÔNIMO EM

UNIABO é 
sinônimo de 
aperfeiçoamento 
profissional em 
Odontologia

Por Jocasta Pimentel

Odonto NE - Como o senhor 
avalia o desenvolvimento da 
UNIABO?

Prof. Dr. Lécio Pitombeira - 
São 24 anos de muito ensino! 
Um pouco de história para 
contextualizar: Em 1994, sob 
o nome de Escola de Aperfei-
çoamento Profissional (EAP), 
foram ofertados os primeiros 
cursos de especialização e 

aperfeiçoamento, inicialmente 
apenas em Endodontia. Coin-
cidentemente aquele foi o ano 
do meu ingresso no Curso de 
Odontologia da UFC e quando 
escutei pela primeira vez so-
bre as vantagens em continuar 
estudando e se aprimorando 
profissionalmente após a gra-
duação. Neste ano de 2018, a 
UNIABO oferece 30 diferen-
tes cursos nos níveis de Espe-

Coordenadora do curso de Especialização  da UNIABO 
Prof. Dr. Lécio Pitombeira Pinto

A
rq

u
ivo

 p
essoal.

Prof. Dr. Lécio Pitombeira Pinto, coordenador do Curso de 
Especialização em Implantodontia e docente da UNIABO faz 
um balanço das atividades da instituição educativa, os avanços 
e novidades para o segundo semestre de 2018.

cialização, Aperfeiçoamento 
e técnico, contando com 50 
professores, 4 funcionários 
administrativos e 5 ASBs. Até 
hoje, mais de 6 mil alunos fo-
ram certificados pela escola. 
Para acomodar tal demanda, a 
ABO-CE passou por uma série 
de reformas e expansões, con-
tando atualmente com duas 
clínicas com capacidade total 
de 24 consultórios, Centro-Ci-
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rúrgico com dois consultórios 
com capacidade de transmis-
são de cirurgias ao vivo para 
um auditório com 220 lugares, 
quatro salas de aula equipa-
das com recursos audiovisuais, 
dois laboratórios, central de 
esterilização, sala de descanso 
para seus alunos e professores, 
além da ampliação do estacio-
namento.

Odonto NE. - Qual a relevância 
da instituição nos meios profis-
sional e acadêmico?

Prof. Dr. Lécio Pitombeira - De-
vido o pioneirismo e o grande 
número de alunos e professo-
res que por ela passaram, A 
UNIABO influenciou fortemen-
te os rumos da Odontologia 
cearense, promovendo conhe-
cimento e crescimento profis-

A UNIABO influenciou 
fortemente os rumos da 
Odontologia cearense...”“

A UNIABO oferece cursos de Especialização com dupla certificação (CFO e MEC, Chan-
celados pela Universidade do Vale do Acaraú – UVA), Cursos de Aperfeiçoamento com no 
máximo 192 horas/aula e Curso de Técnico em Saúde Bucal, este reconhecido pelo CFO e 
Conselho Estadual de Educação – CEE. 

CURSOS OFERECIDOS PELA UNIABO

sional de grande valor para a 
comunidade odontológica do 
Estado. A ABO-CE ainda se 
destaca por apresentar o clima 
de Associação de classe em 
que todos os sócios (alunos e 
professores), além dos funcio-
nários e pacientes, recebem 
acolhimento diferenciado.

Odonto NE- Qual o feedback 
que vocês têm dos alunos que 
já passaram pela UNIABO?

Prof. Dr. Lécio Pitombeira 
- Nosso melhor feedback é 
constatar que cerca de 70% 
dos alunos que já passaram 
pela casa retornaram para fa-
zerem outros cursos.

Odonto NE – Quais as novida-
des para o segundo semestre 
de 2018?

Prof. Dr. Lécio Pitombeira - Em 
agosto de 2018 iniciaremos a 
5ª turma de Especialização em 
Implantodontia sob minha co-
ordenação. O edital está aber-
to no site da ABO-CE (https://
abo-ce.org.br/edital-especia-
lizacao-em-implantodontia/). 
Serão 1200 horas-aulas em 30 
meses, nas segundas semanas 
de cada mês, de 4ª a sábado. 
O processo seletivo se dará por 
análise curricular e entrevistas 
marcadas para o período da 
manhã dos dias 2 e 9 de junho 
próximos. O interessado pode 
consultar a documentação ne-
cessária no edital e agendar a 
sua entrevista.

(85) 3311 - 6670

Contatos 
pelo telefone:
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Para  ser aluno UNIABO, o Ci-
rurgião-Dentista precisa ser 
sócio e estar em dia com a 
ABO-CE. Além  disso,  para  
os  cursos de especialização e 
aperfeiçoamento, os cirurgi-
ões-dentistas devem ser  ins-
critos no CRO-CE. 

A UNIABO conta com 50 pro-
fessores, todos pós-gradu-
ados, a maioria em nível de 
Doutorado e Mestrado, além 
de alguns especialistas. São 
professores que se destacam 
pelo reconhecimento acadê-
mico na comunidade odonto-
lógica cearense, além de se-
riedade, compromisso e ampla 
bagagem clínica. 

CORPO 
DOCENTE

QUEM PODE 
SER ALUNO 
UNIABO
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Em 2018, Dr. Lécio Pitombeira completam dez anos à frente do Curso 
de Especialização em Implantodontia da ABO-CE, sendo testemunha 
do crescimento profissional de dezenas de alunos que envaideceram os 
professores pelos cuidados com os pacientes e o alto nível técnico de 
finalização dos seus trabalhos, tornando-se “destaques” em seu meio 
profissional. “Ao longo destas turmas, nos esforçamos em acompanhar 
a evolução da especialidade, reavaliando práticas que eram rotina e in-
troduzindo novas condutas a cada início de turma. Cirurgias minima-
mente invasivas, diferentes conexões e superfícies dos implantes com os 
seus inovadores componentes protéticos, implantes curtos, implantes 
estreitos, fatores de crescimento teciduais, novos biomateriais, novos 
protocolos, alternativas cerâmicas, CAD-CAM e planejamentos digitais, 
explica Dr. Lécio. É realmente desafiador se manter atualizado nesta es-
pecialidade e é exatamente isso que incentiva a equipe UNIABO na con-
tinuidade dos cursos promovidos pela instituição. “Estamos iniciando as 
inscrições para a turma 2018 de Especialização em Implantodontia da 
ABO-CE. Será um prazer receber a sua visita e tirar dúvidas sobre o cur-
so”, informou o coordenador do curso. 

6 Prof. Dr. Lécio Pitombeira Pinto (Coordenador)

Post-Doc Fellowship em CTBMF na Baylor University Medical Center

(Dallas-TX-EUA)

Doutor e Mestre em CTBMF (PUCRS-Porto Alegre)

Especialista em Implantes Dentários (HRAC-USP-Bauru)

6 Prof. Dr. Ricardo Teixeira Abreu

Doutor e Mestre em Prótese Dentária (Unicamp, Piracicaba-SP), 

Especialista em Prótese Dentária (APCD/UNESP, Araraquara-SP) 

6 Prof. Dr. José Bonifácio de Sousa Neto

Doutor e Mestre em Implantodontia (São Leopoldo Mandic, Campinas-SP), 

Especialista em CTBMF (UNICASTELO, Fortaleza-CE)

6 Profa. Fernanda Helena Bernardi 

Mestre em Patologia (UFC)

Especialista em CTBMF (PUCRS, Porto Alegre)

6 Prof. Roberto Franklin

Mestre em Prótese Dentária (São Leopoldo Mandic, Fortaleza-CE), 

Especialista em Prótese Dentária na UNIFOR

6 Prof. Thales Amâncio Campos

Mestrando em Implantodontia (São Leopoldo Mandic, Fortaleza-CE)

Especialista em Implantodontia e Prótese Dentária (UniABO-CE)

UM DOS CURSOS UNIABO: 
ESPECIALZAÇÃO EM IMPLANTOLOGIA

Curso de Especialização em Implantodontia, que 
conta com 6 professores com a seguinte formação:
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PARA A CIRURGIA DE LEVANTAMENTO 
DO SEIO MAXILAR

A FIBRINA RICA EM PLAQUETAS (PRF)

Relato de caso

The Platelets Rich in Fibrin (PRF) for 
Sinus Lift: clinical case report

Luzia Teixeira de Sousa
Lécio Pitombeira Pinto

RESUMO
Um dos grandes desafios da 
prática clínica está relacionada 
ao desenvolvimento de aditi-
vos cirúrgicos bioativos que 
auxiliem a regulação da infla-
mação e no processo de repa-
ro dos tecidos vivos. Desde a 
década de 90, vários estudos 
proporcionaram o desenvol-
vimento de preparações ricas 
em plaquetas, concentrando a 
quantidade de fatores de cres-
cimento e proteínas secretadas 
no sítio cirúrgico, no intuito de 
otimizar o processo de regene-
ração óssea. Os concentrados 
plaquetários (CP) são obtidos 
através da centrifugação do 

sangue e resultam em uma alta 
concentração de plaquetas em 
um reduzido volume plasmáti-
co. A literatura tem salientado 
as propriedades regenerativas 
do Fibrina Rica em Plaquetas 
(PRF), um tipo de CP, que pode 
ser considerado um agente ca-
talisador no processo de repa-
ro. Existem vários protocolos 
de obtenção de PRF que são 
sugeridos na literatura para 
encontrar a concentração pla-
quetária ideal e maior libera-
ção dos fatores de crescimen-
to, responsáveis imediatos pela 
regeneração óssea. Portanto, o 
objetivo desse trabalho foi re-

alizar um relato de caso de clí-
nico de uma cirurgia de levan-
tamento de seio maxilar com 
a utilização de membranas de 
PRF. Com o aumento do co-
nhecimento sobre a biologia 
do PRF, no futuro, podemos 
esperar aditivos melhorados 
como adjuvantes na cicatriza-
ção de feridas e regeneração 
óssea. 

Palavras-chave:  Fibrina rica 
em plaquetas; Plasma rico em 
plaquetas; fatores de cresci-
mento; Implantodontia; Seio 
Maxilar.
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ABSCTRACT
One of the great challenges 
of clinical practice is related 
to the development of bioac-
tive surgical additives that aid 
the regulation of inflammation 
and the process of bone re-
generation. Since the 1990s, 
several studies have provided 
the development of platelet 
rich preparations that impro-
ve tissue repair capabilities 
by increasing the amount of 
growth factors and secreted 
proteins. Platelet concentrates 
(PC) are obtained by centrifu-

gation of the blood and results 
in a high platelet concentration 
in a reduced plasma volume. 
The literature has highlighted 
the regenerative properties of 
Platelet Rich in Fibrin (PRF), a 
type of PC, which can be con-
sidered as a catalyst in the re-
pair process. There are several 
protocols for obtaining PRF 
that are suggested in the lite-
rature to find the ideal platelet 
concentration and greater re-
lease of growth factors, which 
are the immediate responsi-

ble for the cicatricial process. 
Therefore, the objective of this 
study was to perform a clinical 
case report of a maxillary sinus 
surgery with the use of PRF 
membranes. With increasing 
knowledge about the biology 
of PRF in the future, we can ex-
pect improved additives as ad-
juvants in wound healing and 
bone regeneration. Key words: 
Platelet rich fibrin; Platelet rich 
plasma; growth factors; Oral 
Implantology; maxillary sinus.

tores, contidos nos grânulos 
alfa das plaquetas, têm a capa-
cidade de estimular a prolifera-
ção celular, a remodelação da 
matriz e a angiogênese .4

Desde a década de 90, vários 
estudos proporcionaram o de-
senvolvimento de preparações 
ricas em plaquetas com poten-
cial de melhorar a capacida-
de de reparação dos tecidos, 
aumentando a quantidade de 
fatores de crescimento e pro-
teínas secretadas.5 Os con-
centrados plaquetários (CP) 
são obtidos através da centri-
fugação do sangue autógeno, 
resultando em uma alta con-
centração de plaquetas em um 

reduzido volume plasmático. 6 

Os CP têm como principal van-
tagem o fato de serem oriun-
dos do próprio paciente, não 
sendo, dessa forma, tóxicos ou 
capazes de gerarem imunor-
reação ou de transmitir doen-
ças.7 O objetivo das técnicas 
de obtenção de CP’s é concen-
trar (através da centrifugação) 
todos os elementos de uma 
amostra de sangue que pos-
sam ser úteis para melhorar a 
regeneração tecidual.8, 9

A literatura tem salientado as 
propriedades regenerativas 
da Fibrina Rica em Plaquetas 
(PRF), um tipo de CP, que pode 
ser considerado um agente 

INTRODUÇÃO
Atualmente, um dos grandes 
desafios da prática clínica está 
relacionada ao desenvolvimen-
to de aditivos cirúrgicos bioa-
tivos que auxiliem a regulação 
da inflamação e no processo 
de regeneração óssea.1,2 Com 
a evolução da Implantodontia, 
várias técnicas têm sido de-
senvolvidas para alcançar con-
dições ideais e assegurar a os-
seointegração dos implantes.3

O potencial regenerativo das 
plaquetas foi descoberto em 
1974 por Ross et al. que foram 
os primeiros a descreverem-
nas e demonstrarem que, iso-
ladas do sangue periférico, são 
uma fonte autóloga de fatores 
de crescimento (FC). Esses fa-
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catalisador no processo de re-
paro. A PRF foi desenvolvida 
na França por Choukroun et 
al10 (2006) para uso específi-
co em cirurgia oral e maxilo-
facial. Esta técnica não exige 
anticoagulante, ou trombina 
(ou qualquer outro agente de 
geleificação) e tem sua utiliza-
ção embasada cientificamen-

te, pois possibilita a modulação 
dos processos regenerativos, 
determinando uma osteogê-
nese mais rápida e de melhor 
qualidade.11

Portanto, o objetivo do presen-
te estudo foi relatar um caso 
clínico de cirurgia de levanta-
mento de seio maxilar com uti-

lização de membrana de PRF, 
bem como discutir a respeito 
dos protocolos de obtenção 
da PRF, indicações na prática 
clínica e evidências a respeito 
da sua eficácia na regeneração 
tecidual.
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RELATO DE CASO CLÍNICO
Paciente do sexo masculino 
E.C.B, 36 anos, compareceu à 
clínica do curso de Especiali-
zação em Implantodontia da 
ABO-CE, relatando a necessi-
dade de reabilitação, por meio 
de implantes dentários, dos 
elementos 25 e 26. Durante a 
anamnese, o paciente relatou 
ter sido submetido à cirurgia 
bucomaxilofacial para remo-
ção de lesão patológica em 
mandíbula. Relatou também, 
não ser portador de nenhuma 
doença sistêmica e negou ta-
bagismo e etilismo.

Durante o exame físico extra-
-oral, nada digno de nota foi 
observado. No exame intra-o-
ral foi evidenciado o uso de 
aparelho ortodôntico em maxi-
la e em mandíbula, assimetria 
de linha média mandibular e 
confirmada a ausência dos ele-
mentos dentários 25 e 26 (Fi-
gura 1). Na avaliação imagino-
lógica tomográfica da região, 
foi observada quantidade ós-
sea insuficiente para instalação 
de implantes de comprimento 
adequado devido à proximida-
de ao assoalho do seio maxilar 
(Figura 2).

O planejamento do caso incluiu 
uma primeira cirurgia para le-
vantamento do assoalho do 
seio maxilar com enxerto de 
hidroxiapatita bovina (Geistlich 
Bio-oss®), utilização de mem-

brana absorvível de colágeno 
suíno (Geistlich Bio-Gide®) as-
sociada a membranas de PRF, 
para posterior instalação dos 
implantes.

No pré-operatório imediato, 
o sangue do paciente foi co-
letado à vácuo em 5 tubos de 
vidro e um de plástico (Figura 
3). Os tubos com sangue foram 
submetidos a uma força gravi-
tacional de 400 G, através da 
centrifugação de 2.000 RPM 
por 10 minutos. Em seguida, 
os coágulos foram coletados 
dos tubos de vidro e a fibri-
na coagulada foi separada da 
parte vermelha do sangue e 
acondicionadas em kit espe-
cífico (Maximus®) para com-
pressão controlada e obtenção 
das membranas de PRF (Figura 
4). No tubo de plástico, a au-
sência do contato do sangue 
com a sílica dos tubos de vidro 
reduz a velocidade da cascata 
da coagulação, permitindo a 
obtenção da fibrina ainda em 
fase líquida mesmo após os 
10 minutos da centrifugação. 
Essa fibrina em fase líquida é 
utilizada para a hidratação das 
partículas do enxerto de hi-
droxiapatita bovina, que ao se 
coagular forma o Sticky bone, 
sendo traduzido como o “Osso 
pegajoso” (Figura 5).

Em seguida, após anestesia lo-
cal, foi realizada uma incisão 

mucoperiosteal no rebordo al-
veolar desdentado na região 
de 25 e 26 e incisões relaxan-
tes na mesial do dente 24 e na 
distal do dente 27. A diérese 
romba mucoperiosteal foi rea-
lizada e a área cirúrgica foi ex-
posta. O acesso ao assoalho do 
seio maxilar foi realizado por 
meio da técnica de Caldwell-
-Luc, onde foram realizadas 
duas janelas ósseas, devido a 
existência de um septo ósseo 
que dividia o seio maxilar em 
duas cavidades. A membrana 
sinusal foi afastada em ambas 
as cavidades, porém a sua des-
continuidade foi observada na 
loja mais anterior do seio ma-
xilar (Figura 6). Foram utiliza-
das uma membrana absorvível 
de colágeno suíno (Geistlich 
Bio-Gide®) associada a mem-
branas de PRF para reparar a 
membrana sinusal, permitindo 
o aumento do rebordo alve-
olar com o Sticky bone, sem 
o seu extravasamento para o 
interior sinusal (Figura 7). As 
membranas de PRF foram ins-
taladas também sobre as jane-
las ósseas, evitando o contato 
e a possível saída de partículas 
do enxerto para o tecido mole 
(Figura 8). Em seguida o reta-
lho foi reposicionado sobre as 
membranas e a sutura realiza-
da. O paciente encontra-se em 
acompanhamento.
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DISCUSSÃO
A PRF promove um forte estí-
mulo para a cicatrização. A rá-
pida cicatrização ocorre pelo 
estímulo à produção de colá-
geno, auxiliada por fatores de 
crescimento. A reparação de 
tecidos constitui um desafio 
constante na área da medici-
na regenerativa, onde diversos 
biomateriais têm sido estuda-
dos para otimizá-la, facilitando 
a manipulação do biomaterial 
e agregando fatores de cresci-
mento. Desse modo, o presen-
te relato de caso descreve uma 
cirurgia de levantamento de 
seio maxilar com a utilização 
da PRF.

A PRF pertence a uma nova 
geração de concentrado pla-
quetário, com processamento 
simplificado e sem manipu-
lação bioquímica do sangue. 
A ausência de manipulação é 
muito importante para deter-
minar a organização tridimen-
sional da rede de fibrina.12 Este 
coágulo concentra promotores 
de reparo e de imunidade pre-
sentes na amostra de sangue 
inicial. Embora fatores de cres-
cimento e plaquetas desem-
penhem um importante papel 
na biologia da PRF, a arquite-
tura tridimensional da fibrina e 
o seu conteúdo de leucócitos 
são dois parâmetros-chave, 
raramente avaliados. A maioria 

dos estudos destacam apenas 
concentrações de plaquetas e 
fatores de crescimento. Con-
tudo, a arquitetura de fibrina 
influencia diretamente a biolo-
gia de todos os biomateriais à 
base de fibrina.12 No relato de 
caso clínico apresentado nes-
se trabalho, a centrifugação 
foi realizada de acordo com os 
protocolos para que a arquite-
tura tridimensional da rede de 
fibrina fosse preservada, com 
objetivo de manter todas pro-
priedades inerentes à fibrina, 
para regeneração tecidual efi-
ciente.

A principal aplicação da PRF 
em Implantodontia é o aumen-
to do tecido ósseo para a insta-
lação de implantes. O problema 
frequentemente encontrado 
é a falta de espessura óssea 
adequada, bem como a proxi-
midade com estruturas anatô-
micas, como os seios maxilares 
ou o nervo alveolar inferior. 13 
No relato desse estudo o le-
vantamento de seio maxilar foi 
realizado devido a quantidade 
óssea insuficiente para instala-
ção de implantes na região dos 
dentes 25 e 26 devido à proxi-
midade com o seio maxilar.

A adição do PRF aos mate-
riais de enxerto pode tornar-se 
uma oportunidade de desen-

volvimento de novas formas 
terapêuticas que melhorem a 
integração de substitutos ós-
seos.14 Nesse relato, a PRF 
foi adicionada à hidroxiapati-
ta bovina (Bio-oss®) para po-
tencializar as propriedades 
regenerativas do biomaterial. 
Choukroun et al. 10 (2006) 
e Simonpiere et al. 14 (2011) 
concluíram que o PRF pode ser 
utilizado sozinho ou combina-
do com outros enxertos para 
acelerar o processo de reparo. 

O PRF contém fatores de cres-
cimento de plaquetas, bem 
como, estas citocinas parecem 
ter uma ação secundária na 
bioatividade do PRF. Esta hipó-
tese é reforçada pela avaliação 
histológica no estudo de Chou-
kroun et al 15 (2001) em que 
o número de osteócitos tanto 
nas amostras do grupo con-
trole e teste, em seis meses, 
foram idênticas. A PRF parece 
não aumentar a proliferação 
celular em longo prazo, con-
centrando seus efeitos no iní-
cio no processo de reparo dos 
enxertos, desempenhando um 
importante papel na revascu-
larização do enxerto, apoian-
do a angiogênese. Gaultier et 
al. 16 (2004) indo de encontro 
aos trabalhos de Zhang et al. 
17 (2012), afirmaram não haver 
diferença histológicas no uso 
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do L-PRF em relação a ganho 
de osso no levantamento de 
seio maxilar após 6 meses. Po-
rém, do ponto de vista da aná-
lise histológica, após 6 meses 
a osseointegração tende a re-
modelar e não apresenta dife-
rença sob o aspecto histológi-
co, pois já ocorreu a maturação 
e remodelação, como também 
mostraram Choukroun et al.10 
(2006) e Simonpieri et al. 14 
(2009).

Como o PRF é 100% autólogo 
e não contém aditivos exter-
nos, o padrão de formação de 
PRF é completamente fisioló-
gico, a polimerização ocorre 
lentamente, naturalmente e 
progressivamente na presen-
ça de trombina fisiológica.18 
Isso contrasta com outros 
concentrados de plaquetas, 
particularmente os concentra-
dos de primeira geração como 
o Plasma Rico em Plaquetas 
(PRP), onde a polimerização 
da fibrina ocorre na presença 
de trombina exógena e não fi-
siológica de maneira bastante 
rápida. Sanchez et al. 3 (2003) 
mostraram os potenciais riscos 
associados ao uso do PRP: a 
trombina utilizada (geralmen-
te de origem bovina) poderia 
estar associada ao desenvolvi-
mento de anticorpos tanto de 
anti-trombina como dos anti-

fatores V e XI, resultando em 
risco de alterações na coagu-
lação.13 Foi evidenciado ainda 
a possibilidade de uma reação 
imune de corpo estranho de-
vido à presença do fator V, na 
trombina utilizada.18  Apesar 
dos bons resultados biológicos 
obtidos com o PRP, encontra-
se na literatura algumas limita-
ções quanto à utilização desta 
técnica.19 Portanto, devido 
às limitações relacionadas ao 
PRP, no caso relatado, a PRF 
foi a melhor opção.     

Nos relatos sobre a técnica e 
a utilização clínica, os auto-
res como Lynch et al6 (1999), 
Choukroun et al. 10 (2006), 
Dohan et al. 9 (2006), Dohan 
et al. 11(2009), demostraram, 
que se trata de uma técnica 
fácil, acessível e contribui para 
um pós-operatório com me-
nos morbidade. Girish et al.20 
(2013) concluem ser uma op-
ção economicamente viável, 
quando comparado com o uso 
dos fatores de crescimento re-
combinantes. No relato clíni-
co apresentado, a técnica se 
apresentou bastante simples e 
de baixo custo, permitindo sua 
aplicação no cotidiano cirúrgi-
co do Curso de Especialização 
em Implantodontia da ABO-
CE.
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Figura - 07 Figura - 09

Figura 01 - Região edêntula com 
planejamento de reabilitação com 
implantes dentais
Figura 02 - Tomografia 
Computadorizada da região do 24 e 25 
apresentando um septo e a deficiência 
óssea vertical, mais acentuada na região 
do 25
Figura 03 - Coleta de sangue
Figura 04 - Coágulos de fibrina antes 
(superior) e após (inferior) o processo 
de preparo compressivo controlado para 
formação das membranas
Figura 05 - Partículas de hidroxiapatita 
bovina agregadas através da coagulação 

da fibrina que foi adicionada ao 
biomaterial ainda em sua fase líquida 
(Sticky bone).
Figura 06 -Descolamento da membrana 
do seio maxilar se evidenciando uma 
perfuração na janela anterior.
Figura 07 - Selamento da perfuração 
com membrana de colágeno suíno 
sobrejacente às membranas de PRF
Figura 08 - Preenchimento do defeito 
ósseo com o biomaterial agregado com 
Fibrina Rica em Plaquetas ainda em fase 
líquida.
Figura 09 - Instalação de membranas de 
PRF sobre a região enxertada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A PRF como aditivo cirúrgico bio-
lógico tem sido usado com suces-
so para aplicações variadas em 
Odontologia. É um concentrado de 
fatores de crescimento de fácil ob-
tenção e baixo custo, promovendo 
a angiogênese, migração e prolife-
ração celular. O processo inflama-
tório é modulado em seu tempo e 
intensidade pela grande presença 
leucocitária do PRF. Devido à sua 

maior capacidade de defesa contra 
as infecções e às propriedades qui-
miotáticas das citocinas presentes, 
pode ser considerado um coágulo 
com propriedades imunológicas. 
Com o aumento da conhecimento 
sobre a biologia da PRF, há a ex-
pectativa de se conseguir aditivos 
melhorados que possam agir como 
adjuvantes na cicatrização de feri-
das e regeneração óssea.

Página - 58RELATO DE CASO



ODONTO NORDESTE | ABO-CE

6 Produtos Customizados
6 Solução de Mídia
6 Marketing Digital
6 Assessoria de Imprensa

6 Gestão de Redes Sociais
6 Criação e Design
6 Eventos 
6 Produção e organização de cursos

www.nsfpublicacoes.com.br

Somos uma agência de publicidade e propaganda completa para o 

seu negócio. Soluções em planejamento, criação, mídia e consultoria, 

tudo isso adequado às necessidades de cada cliente com excelência 

em atendimento, performance e resultados efetivos.

Seja qual for 
o seu perfil nós temos 
as melhores soluções

@nsfpublicações/nsfpublicações85.9.9681.6100 | 85.9.9607.1807

NSF
Publicações

10 anos



ODONTO NORDESTE | ABO-CE


