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JORNADA ACADÊMICA ODONTOLÓGICA DA UNOESTE 2011 – NORMAS DE SUBMISSÃO 

DE RESUMO 
 

O resumo tem a finalidade de evidenciar os pontos relevantes de uma pesquisa, constituído de 
uma sequência de frases concisas e objetivas, em forma de texto. Deverá conter entre 200 a 250 
palavras, entre 1400 e 1600 caracteres sem espaço, mais que 15 linhas, menos que 25 linhas. Não 
utilizar parágrafos, formatar em espaço simples, com fonte Arial 12 e formato justificado. O Título do 
artigo deve ser alinhado à esquerda possuir até 20 palavras ou 120 caracteres sem espaço, estar em 
negrito, letras maiúsculas fonte Arial 12. Os resumos enviados serão publicados em Anais da Jornada 
Acadêmica, portanto precisam ser revisados pelo professor orientador antes de serem enviados. 

 
O resumo deverá conter em forma de texto para cada modalidade: 

Trabalho de Conclusão 
de Curso 

Relato de caso Clínico Projeto de Pesquisa 

• Titulo do trabalho 
• Autores 
• Área /Curso / 

Instituição 
• Modalidade 
• Introdução 
• Objetivos 
• Metodologia 
• Resultados 
• Conclusões 

• Titulo do trabalho 
• Autores 
• Área /Curso / 

Instituição 
• Modalidade 
• Introdução 
• Objetivos 
• Relato do caso 

(Descrição do caso, 
resultados de 
aspectos clínicos, 
laboratoriais e 
evolutivos  

• Considerações finais 
ou Conclusões  

• Titulo do trabalho 
• Autores 
• Área /Curso / 

Instituição 
• Modalidade 
• Introdução 
• Objetivos 
• Metodologia 
• Resultados 

Esperados 
• Forma de análise 

dos resultados 

Obs.: Tipos de Modalidade: Trabalho de Conclusão de curso (ou) Relato de caso Clínico (ou) 
Projeto de Pesquisa 
 
INSCRIÇÕES: 
As inscrições para apresentação de trabalho estão abertas aos alunos que desenvolvam projetos 
de pesquisa, pesquisa científica, TCC e Relatos de casos clínicos. O prazo limite é 06/10/2011.  
Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho devidamente corrigido para 
elianepizi@unoeste.br pelo professor orientador. Os resumos aceitos para apresentação deverão estar 
dentro das normas, sendo então publicados em Anais da Jornada Acadêmica de Odontologia. 

 
INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL: 
O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos (projetos de pesquisa e Seminário clínico) 
e 20 minutos (TCC), excluindo cinco minutos para debate do tema com a platéia. É importante que os 
apresentadores estejam na sala com antecedência ao horário de início da sessão para copiarem e 
testarem rapidamente suas apresentações.  
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RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC data: 24/10/2011 (segunda-feira) 

 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

TCC001 - AVALIAÇÃO CLÍNICA DE DOIS 
SISTEMAS DE CLAREAMENTO DENTAL FLÁVIA MENEZES M. DA SILVA 

LILIAN GARCIA NACANO 

ELIANE CRISTINA 
GAVA PIZI 

*LUIZ ROBERTO 
VENTURIM 

 *GRAZIELA A. P. 
GALHANO 

8:00 

TCC002 - DOENÇA PERIODONTAL 
RELACIONADA À INTERCORRÊNCIAS 

GESTACIONAIS: REVISÃO DE LITERATURA 

JULIANA DE LIMA CAMARGO 
ROSANE CAROLINA T. MESTRINER 

ROSALINDA 
TANURI VENTURIN 

*CRISTHIANE AMARAL 
*VALMIR MACARINI 

8:40 

TCC003 - REABILITAÇÃO ORAL EM 
ODONTOGERIATRIA. UMA VISÃO 

MULTIDICIPLINAR- RELATO DE CASO 
JACQUELINE PODESTA ROMERO 
PABLIANI ROMANO MAZIERO 

ELIANE C. GAVA 
PIZI 

FÁBIO H. KAIAHARA 

*JOSÉ ANTÔNIO PEGINO 
*FABIANA G. STRAIOTO 

9:20 

TCC004 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM 
PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITAS: 

RELATO DE CASO CLÍNICO 
CAROLINE MORIKI SILVA 
NATHALIA ALVES MENDONÇA 

ROSALINDA 
TANURI VENTURIN 

*ARLETE GOMES PARIZI 
*GRAZIELA A. P. 

GALHANO 

10:00 

TCC005 - INFECÇÃO CRUZADA EM 
ODONTOLOGIA TATIANY SANCHES LEITE PATARA 

JÉSSICA AGUIAR FORTE MARTINS 
RODRIGO CAIXETA 

VIEIRA 

*ADILSON DE OLIVEIRA 
*CLÁUDIA DE O. L. 

COELHO 
10:40 

TCC006 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE 
SATISFAÇÃO DOS PACIENTES DA CLÍNICA 
ODONTOLOGICA DE UMA FACULDADE DO 

INTERIOR DE SÃO PAULO 

LAIS O. HONORATO DE BARROS 
LUCAS NOGUEIRA FARIA 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 

*CLÁUDIA DE O. L 
COELHO 

*FABIANA G. STRAIOTO 
11:20 

!
!
!
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RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC data: 24/10/2011 (segunda-feira) 

!

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

TCC007 - A IMPORTANCIA DA ATUAÇÃO DO 
CIRURGIÃO DENTISTA NA BULIMIA NERVOSA 

MICHELE BRAND DE CASTRO 
RAFAELA CRISTINA M. COSTA 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 

*ADILSON DE OLIVEIRA 
*FABIANA G. STRAIOTO 

14:00 

TCC008 - USO DE ANESTÉSICO LOCAL EM 
ODONTOLOGIA EM PACIENTES 

COMPROMETIDOS SISTÊMICAMENTE 
LAÍS DE SOUZA VIANI 
JEFFERSON GERALDO DA SILVA 

EDSON CALIXTO 
DA FONSECA 

���
�	��	���	�������
*ARLETE G. S. PARIZI! 14:40 

TCC009- ESTUDOS DAS CARACTERÍSTICAS 
GERAIS E BUCAIS EM PACIENTES 

PORTADORES DA SÍNDROME DO X-FRÁGIL 

KAROLINA CABRAL SOLLITO 
THUANY MILENY D. DOS SANTOS 

CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO 

AMARAL 

*ADILSON DE OLIVEIRA 
*GRAZIELA A. P. 

GALHANO 
15:20 

TCC010 - DIABETES MELLITUS: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DOENÇA E SUAS 

IMPLICAÇÕES COM O TRATAMENTO 
ODONTOLÓGICO�

PERSIVAL BATISTA MENEZES 
GILTON LEÃO 

ARLETE  GOMES 
SANTOS PARIZI 

*CRISTHIANE O. F. DO 
AMARAL 

*VALMIR MACARINI 
16:00 

TCC011 - ODONTOMA COMPLEXO E 
COMPOSTO: UMA ANOMALIA DE 
DESENVOLVIMENTO DENTÁRIO�

AMANDA MATURANA ZOCANTE 
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 

���
�	��	���	�������
*FABIANA G. STRAIOTO 16:40 

TCC012 - DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA DE 
ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR COM 

AUXÍLIO DE EXAMES DE RESONÂNCIA 
MAGNÉTICA�

JANUÁRIA LUZIA GRILO 
MILENA ZAMPOLI SANTOS VITOR JOSÉ BAZZO 

���
�	��	���	�������
*GRAZIELA A.P. 

GALHANO 
17:20 

 
!
!
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RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC data: 25/10 (terça-feira) 
 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

TCC013 - ESTUDO AVALIATIVO DA POSTURA 
DE TRABALHO ODONTOLÓGICO DOS 

ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA: ANALISE 
ERGONÔMICA�

ANA CLAUDIA DE O. ROMERO 
THAISA ARANHA DE ANDRADE 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 

*FABIANA G. STRAIOTO 
*MARILEIDE DALL`OCA 

ALBERTI 
8:00 

TCC014 - ANÁLISE DA SAÚDE BUCAL DE 
CRIANÇAS INTERNADA�

MARTHA MATHEUS MARQUES 
MIGUEL MATHEUS 

LUCIANE REGINA 
GAVA GOMES 

*KARINE TAKAHASHI* 
*ROSANA L. PRADO 

8:40 

TCC015 - PREVALÊNCIA DE MÁ OCLUSÃO 
ASSOCIADA A SINAIS E SINTOMAS DE 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM 
ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA�

KARINA SUZUKI 
SIMONE DIAS MACEDO 

LUIZ ORBOLATO 
ROTTA 

*FABIANA G. STRAIOTO 
*JOSÉ ANTÔNIO PEGINO 

9:20 

TCC016 - TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO 
ATRAUMÁTICA: MODISMO OU UMA TÉCNICA 

ALTERNATIVA�
RAFAEL ANCIOTO 
LAIS TOZZI 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 

*KARINE TAKAHASHI 
*MARILEIDE DALL`OCA 

ALBERTI 
10:00 

TCC017 - MINI IMPLANTE PARA ANCORAGEM 
ORTODÔNTICA�

EDUARDO MONTEIRO 
FELIPE PACITO JACOMINI VITOR BAZZO �	�������	����������

*FABIANA G. STRAIOTO 
10:40 

TCC018 - AVALIAÇÃO DE APARELHOS INTRA-
ORAIS PARA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO� CAMILA CARVALHO DA MOTA JOSÉ MARIA 

BERTÃO 
*LUIZ ORBOLATO ROTTA 
*FABIANA G. STRAIOTO 

11:20 

 

 

 

 

 
 
!
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 25/10 (terça-feira/ manhã) 
!

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR001 - ANALISE DO EFEITO CLAREADOR EM 
DENTES DESVITALIZADOS UTILIZANDO 

DIFERENTES TÉCNICAS 

CARLOS AUGUSTO F. DE MORAES 
RAFAELA BARCHI GOMES ELIANE GAVA PIZI *FABIANA G. STRAIOTO 

*GRAZIELA G. MORI 14:00 

PR002 - REABILITAÇÃOO ESTÉTICA DE DENTE 
CONÖIDE E AGENESIA-TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR. 

BIANCA SAYURI SHIMABUKURO. 
MARLA MANOELA SILVA E SILVA. 

RENATA AP. P. DE 
O. RICCO. 

*FABIANA G. STRAIOTO 
*GRAZIELA G. MORI 14:20 

PR003 - RESTAURAÇÃO O INDIRETA COM 
LAMINADO DE PORCELANA TIPO DENTES DE 

CONTATO RELATO DE CASO CLÍNICO  

ALYNE CAMILA DE CARVALHO 
BRUNA PAIÃO LEITE DA SILVA 

RODRIGO VIEIRA 
CAIXETA 

*FABIANA G. STRAIOTO 
*GRAZIELA G. MORI 14:40 

PR004 - AVALIAÇÃO CLÍNICA DE 
RESTAURAÇÕES CLASSE II EM RESINA 

COMPOSTA 

MATEUS ALEXANDRE DE FARIA 
ANA BEATRIZ MILLAN SASSO 

ELIANE CRISTINA 
GAVA PIZI 

*FABIANA G. STRAIOTO 
*GRAZIELA G. MORI 15:00 

PR005 - RELAÇÃO ENTRE ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO DA DENTIÇÃO COM A 

CURVA DE CRESCIMENTO 
PÔNDEROESTATURAL E IDADE ESQUELÉTICA 

ISABELA NEGRAES ROTTA 
MURILO CREPALDI JARDIM 

LUIS ORBOLATO 
ROTTA 

*FABIANA G. STRAIOTO 
*GRAZIELA G. MORI 15:20 

PR006 - AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA COR 
DE RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA 

EXPOSTA A BEBIDAS CORANTE 

MATHEUS CALDERAN 
OTÁVIO AUGUSTO V. IELO RENATA RICCO *FABIANA G. STRAIOTO 

*GRAZIELA G. MORI 15:40 

PR007 - TRANSTORNO HIPERCINÉTICO EM 
PACIENTES ESPECIAIS E SUA INTERFERÊNCIA 

NA QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL 
MARIA BEATRIZ LIMA M. PEREIRA 
RENATA MARIA DO AMARAL 

CRISTHIANE 
OLIVIA F. DO 

AMARAL 

*ROSANA L. DO PRADO 
*EMANUEL BAZAN 16:00 

PR008 - LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: 
ESTUDO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE GERAL E 

BUCAL DE INTERESSE PARA O ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO 

AMANDA ALINA DIAS 
ANA CECÍLIA PAPOTTI BONILHA 

CRISTHIANE O. 
F. AMARAL 

*ROSANA L. DO PRADO 
*EMANUEL BAZAN 16:20 

PR009 - PERCEPÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS 
DE 3 A 6 ANOS SOBRE MÉTODOS DE 

CONTENÇÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO 
ODONTOPEDIATRICO 

FERNANDA GABRIELLA S. LOURENÇO 
FERNANDA PALHARES CHIARI MARINA B. FABRIS *ROSANA L. DO PRADO 

*EMANUEL BAZAN 
16:40 

PR010 - AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE 
PREPARO CAVITÁRIOS PARA AMALGAMA 

CONFORME OS PRINCIPIOS DESCRITOS POR 
BLACK 

AMANDA CASSIA PILON 
EDNÉIA DOS SANTOS VENTURA 

ELIANE C. GAVA 
PIZI 

*ROSANA L. DO PRADO 
*EMANUEL BAZAN 17:00 
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PR011 - ESTUDO DA DESINFECÇÃO 
REALIZADA EM CONSULTÓRIO 

LUCAS DE LIMA PAES 
RENAN DE PÁDUA PEREIRA 

RODRIGO VIEIRA 
CAIXETA 

*ROSANA L. DO PRADO 
*EMANUEL BAZAN 

17:20 

PR012 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
EROSÃO DENTÁRIA- RELATO DE CASO 

CLÍNICO 
BIANCA GONÇALVES DIAS 
GABRIELLE BARBOSA PIRES 

RODRIGO VIEIRA 
CAIXETA 

*ROSANA L. DO PRADO 
*EMANUEL BAZAN 

17:40 

PR013 - ERITEMA MULTIFORME: RELATO DE 
CASO CLÍNICO 

 

GILBERTO W. D. PEREIRA 
TARCÍCIO SÁ MEIRA 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 

*ROSANA L. DO PRADO 
*EMANUEL BAZAN 

18:00 
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 26/10 (quarta-feira/ tarde) 
 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÄRIO 

PR014 - AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS 
MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES 

PORTADORES DO VÍRUS HIV/AIDS 

ELISAMA DE SOUZA SANTOS. 
MILTON DIAS DE SOUZA JUNIOR ARLETE PARIZI *GISELI A. NAI 

* LUCIANE R. GAVA G. 8:00 

PR015 - ODONTOLOGIA INTRA-UTERINA: 
AVALIAÇÃO DE MÃES E BEBÊS PARA O 

ESTABELECIMENTO DE HÁBITOS 
SAUDÁVEIS PARA A CRIANÇA 

SARAH TIEMY B. KUNIOCHI 
VANESSA J. CANAMARO 

KARINE 
TAKAHASHI 

GISELI A. NAI 
* LUCIANE R. GAVA G. 8:20 

PR016 - AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE 
DO METIL METACRILATO ATRAVÉS DO 

TESTE DO MICRONÚCLEO 
GUILHERME RODRIGUES ALVES 
GUILHERME TREVISAN AVANÇO  

GISELI A. NAI 
JOSÉ LUIZ PARIZI 

GISELI A. NAI 
* LUCIANE R. GAVA G. 8:40 

PR017 - ANÁLISE IN VITRO DA AÇÃO 
ANTIMICROBIANA DE PASTA DE 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E ÓLEO 

DE COPAÍBA SOBRE ENTEROCOCCUS 
FAECALIS 

MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA 
MICHELI GARCIA NASCIMENTO 

GRAZIELA G. MORI 
PANUCCI 

GISELI A. NAI 
* LUCIANE R. GAVA G. 9:00 

PR018 - AVALIAÇÃO DAS EXPECTATIVAS 
DOS CUIDADORES DE PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS QUANTO A 

SAUDE BUCAL 

PATRICIA NABHAN MOREIRA 
RAYANA PEREIRA PÁDUA 

ARLETE SANTOS 
GOMES PARIZI 

GISELI A. NAI 
* LUCIANE R. GAVA G. 9:40 

PR019 - ALTERAÇÕES DO ESMALTE EM 
CRIANÇAS NASCIDAS PRÉ TERMO E COM 

BAIXO PESO 
BRUNA GONÇALVES MANZONI 
LIDIANE RODRIGUES PEREIRA 

KARINE 
TAKAHASHI 

*ARLETE G. PARIZI 
*GRAZIELA G. MORI 10:00 

PR020 - AVALIAÇÃO DE 
BIOCOMPATIBILIDADE DO CIMENTO 

ENDODONTICO GUTTA FLOW EM TECIDO 
SUBCUTÃNEO DE RATO 

CAMILA ALTAFINI NEVES DA SILVA 
MAITÊ BRITO DAGUANO 

GRAZIELA G. MORI 
PANICCI 

*ARLETE G. PARIZI 
*GRAZIELA G. MORI 10:20 

PR021 - AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE 
DA LLEX  PARAGUARIENSES (ERVA MATE) 

PELO TESTE DO MICRONÚCLEO 
CÁSSIA SILVA ALBAS GIL 
JACQUELINE PEREIRA DE SOUZA 

JOSÉ LUIZ PARIZI 
GISELE A. NAI 

*ARLETE G. PARIZI 
*GRAZIELA G. MORI 10:40 

PR022 - AVALIAÇÃO QUALITATIVA E 
QUANTITATIVA DE MICROORGANISMOS 
DO BIOFILME BUCAL E SUA RELAÇÃO 

COM A ENDOCARDITE INFECCIOS 

EDUARDO FOGAROLI RAMOS DE PAULA 
FERNANDA CAROLINA C. PRIMO 

JOSÉ MARIA 
BERTÃO 

*ARLETE G. PARIZI 
*GRAZIELA G. MORI 11:00 
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PR023 - VISÃO DA SAÚDE BUCAL 
RELACIONADA COM AS CONDIÇÕES 

SÓCIOS-ECONOMICAS E CULTURAIS DA 
REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

ARIANE AGUIAR FORTES MARTINS 
ISADORA ATTAB NEGRINHO JOSÉ LUIZ PARIZI *ARLETE G. PARIZI 

*GRAZIELA G. MORI 11:20 



Anais&do&XV&Congresso&de&Odontologia&&
15°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&da&Universidade&do&Oeste&Paulista&>&Outubro/2011 

!
! 11!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
 -  2°semestre 2011 - 

___________________________________________ 
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TCC001 - AVALIAÇÃO CLÍNICA DE DOIS SISTEMAS DE CLAREAMENTO DENTAL 
 
SILVA, FMM; NACANO, LG; GAVA PIZI, ECG 
Dentística / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Uma das ferramentas utilizadas na odontologia, dentre os vários procedimentos estéticos, é o 
clareamento dental. O objetivo deste trabalho foi avaliar clinicamente dois sistemas de 
clareamento dental caseiros em diferentes tempos de uso diário conforme o efeito clareador, a 
sensibilidade e a satisfação do paciente. Foram selecionados 10 pacientes e distribuídos 
aletoriamente em dois grupos (n=5), G1 (peróxido de carbamida 16%) e G2 (peróxido de 
hidrogênio 7,5%). Os resultados foram coletados por três semanas em forma de questionário, 
fotografias e escala de cor. A idade variou de 17 a 23 anos (média 19 anos). Para a análise da 
eficácia do tratamento clareador calculou-se o número de tons clareados. O teste não 
paramétrico de Mann-Whitney não demonstrou diferença estatística na eficácia de clareamento 
entre os dentes superiores, entretanto os inferiores foram diferentes estatisticamente conforme 
o material clareador. A média de tons clareados para os dentes superiores do grupo G1 foi 8,2 
e para o G2 foi 6,8; nos dentes inferiores as médias foram 7,4 (G1) e 5,8 (G2). Os resultados 
da sensibilidade foram submetidos ao teste estatístico de Mann-Whitney e não revelaram 
diferença estatística entre os grupos. O clareamento dos dentes superiores alcançou maiores 
médias quando comparado aos dentes inferiores; nenhum paciente mostrou-se insatisfeito 
quanto à estética, apesar de na arcada inferior, alguns mostrarem-se parcialmente satisfeitos; 
quanto ao tempo de uso diário do agente clareador, nenhum participante da pesquisa mostrou-
se insatisfeito. Assim, para ambos os grupos os materiais analisados foram eficazes dentro da 
técnica aplicada, alcançando altos níveis de clareamento dental. 

 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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TCC002 - DOENÇA PERIODONTAL RELACIONADA À INTERCORRÊNCIAS 
GESTACIONAIS: REVISÃO DE LITERATURA 
 
CAMARGO JL; MESTRINER, RCT; VENTURIM RTZ 
Periodontia / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
!
Estudos recentes apresentam evidências de que a doença periodontal em gestantes pode ser 
uma das causas determinantes como fator de risco para nascimento de bebês prematuros, 
bebês de baixo peso, crescimento intra-uterino restrito e pré-eclampsia. Tais doenças são 
efeitos sistêmicos de uma reposta inflamatória frente a microorganismos que têm relação com 
as doenças periodontais podendo desta forma, provocar o aumento de citocinas no sangue 
materno. As complicações mencionadas podem ser consideradas como uma das principais 
causas de morbidade e mortalidade materna e fetal. A presente revisão de literatura tem como 
objetivo buscar evidências sobre a possível relação de risco entre doença periodontal e 
intercorrências gestacionais, mostrando a importância da prevenção da doença periodontal em 
mulheres grávidas. De acordo com o assunto em foco, foram feitos levantamentos no setor de 
pesquisa bibliográfica informatizada da Unoeste, cujas fontes foram BVS, BIREME, LILACS e 
SciELO onde foram selecionados artigos, além de livros e revistas científicas nos períodos de 
1993 a 2011. Conclui-se que embora a literatura disponível seja escassa e não permita 
conclusões efetivas, os estudos mostram considerável relação entre doença periodontal e 
complicações no período gestacional. Entretanto, os relatos verificados nas referências são 
conflitantes, necessitando de novos estudos para concretizar essa possível relação. Nesse 
contexto, os profissionais da área da saúde não poderiam desvincular a saúde bucal da saúde 
geral dos indivíduos e deveriam dar a devida importância à educação e manutenção da higiene 
oral das gestantes, evitando-se o desencadeamento de prováveis complicações no período 
gestacional.!
 

!
!
!
!
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TCC003 - REABILITAÇÃO ORAL EM ODONTOGERIATRIA. UMA VISÃO 
MULTIDICIPLINAR- RELATO DE CASO 
 
ROMERO, JP; MAZIERO, PR; KAIAHARA, FH; GAVA PIZI, ECG 
Odontogeriatria / Curso de Odontologia/ Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Atualmente um dos assuntos que mais se houve falar é o aumento da expectativa de vida, o 
envelhecimento da população, a busca por uma melhoria na qualidade de vida que refletirá 
diretamente na população idosa e em grupos de terceira idade. Entretanto muitos são os 
problemas que teremos que enfrentar, como por exemplo a falta de profissionais capacitados 
para atuar no atendimento destes idosos. A Odontologia não se exclui deste aspecto, poucos 
são os cirurgiões dentistas que estão prontos a atender esta faixa etária, que muitas vezes 
necessita de cuidados especiais. Este trabalho tem como objetivo relatar caso clínico realizado 
na disciplina de Odontogeriatria com abordagem multidisciplinar, proporcionando uma melhor 
qualidade de vida ao idoso através de plano de tratamento que restabeleça a saúde bucal e a 
satisfação do paciente. Paciente M.B.S, 60 anos, sexo masculino, portador de patologia 
sistêmica: hipertensão arterial, chegou na clínica de Odontogeriatria da Unoeste no mês de 
março de 2011, querendo restaurar os dentes 47 e 48 que havia feito tratamento endodôntico. 
Durante a anamnese percebeu-se a necessidade de um complexo tratamento odontológico 
multidisciplinar para a reabilitação oral envolvendo, periodontia, endodontia, tracionamento de 
raiz, restaurações diretas, prótese fixa parcial e oclusão. Após o tratamento periodontal, 
endodôntico e restaurador de vários dentes, deu-se início à um tracionamento do dente 22 com 
objetivo de recuperar o espaço biológico, possibilitando a utilização do mesmo como um dos 
pilares da prótese fixa. Depois foi realizada uma gengivectomia, para só então a realização da 
prótese fixa definitiva. Em extensos tratamentos como o que foi realizado, é necessário que se 
tenha o conhecimento de todas as disciplinas que a Odontologia oferece, sendo importante 
atuação multi e interdisciplinar para que se obtenha um plano de tratamento e resultados 
favoráveis para a recuperação da saúde oral, autoestima, fonação, estética, oclusão e 
mastigação. 
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TCC004 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS 
ILÍCITAS: RELATO DE CASO CLÍNICO 
  
SILVA, CM; MENDONÇA, NA; VENTURIN, RT 
Periodontia / Curso de Odontologia/ Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O abuso de substâncias ilícitas é caracterizada pelo uso repetitivo de drogas, que resulta em 
dificuldades sociais ou econômicas e é frequentemente associada a problemas médicos. Com 
relação aos cuidados odontológicos há vários fatores complicadores que devem ser 
considerados no tratamento de pacientes drogadictos, bem como é de fundamental importância 
a identificação de potenciais usuários, por meio de prontuários e/ou anamnese, a fim de 
proporcionar a esses indivíduos o tratamento especial que esse grupo necessita. O propósito 
deste trabalho é relatar o caso clinico de paciente usuário de drogas, 56 anos, gênero 
masculino, que chegou à clínica da Unoeste, queixando-se da ausência dos elementos 11 e 21. 
Durante a anamnese, o paciente relatou ser ex-usuário de maconha, cocaína, álcool e tabaco e 
ser portador de patologia sistêmica, tipo hepatite B e C. Foi constatada ausência de vários 
elementos dentais, além de bruxismo e diminuição do fluxo salivar, percebendo-se a 
necessidade de tratamento odontológico multidisciplinar envolvendo periodontia, restaurações 
diretas, endodontia, prótese fixa e prótese parcial removível superior, bem como a importância 
do conhecimento das possíveis manifestações bucais decorrentes do abuso de drogas. Desse 
modo, com o presente estudo pode-se concluir que o paciente usuário de drogas ilícitas pode 
apresentar diversas manifestações estomatológicas, dentre elas a doença periodontal, 
xerostomia, perdas dentais, bruxismo, níveis aumentados de cárie dentária, redução da 
capacidade tampão e COPD elevado, além do que esses pacientes apresentam-se com baixa 
auto-estima, não dando importância à saúde geral e bucal agravando, dessa maneira, a ação 
local das drogas na cavidade bucal. 
 
 

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&do&XV&Congresso&de&Odontologia&&
15°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&da&Universidade&do&Oeste&Paulista&>&Outubro/2011 

!
!

16!

 
 
 
TCC005 - INFECÇÃO CRUZADA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
 
MARTINS, JAF; PATARA, TSL; CAIXETA, RV. 
Biossegurança / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

Os profissionais da equipe de saúde em odontologia passaram a perceber a importância 
da biossegurança no atendimento de seus pacientes, uma vez que, estão sujeitos às diversas 
formas de infecções por agentes patogênicos. E ainda, houve a conscientização dos riscos de 
infecção cruzada: entre os pacientes, dos profissionais para os pacientes e vice-versa, 
aumentando o número de pesquisas na literatura sobre este tema, uniformizando as medidas 
de precaução universal para o atendimento dos pacientes. Assim, o objetivo deste trabalho é 
verificar as diversas formas de ocorrer infecção cruzada de uma pessoa para outra no 
consultório odontológico durante procedimentos rotineiros e destacar medidas preventivas para 
controlá-las. O presente estudo é uma revisão da literatura através de um levantamento 
bibliográfico em livros e diversos periódicos científicos nacionais e internacionais, também  
utilizado para o levantamento na literatura canais de busca: MEDLINE, SCIELO, BBO e LILACS. 
Os meios preventivos para o controle da infecção cruzada no ambiente clínico são: limpeza, 
desinfecção, esterilização e descarte correto do lixo, enquanto na equipe de saúde são: a 
lavagem das mãos, a vacinação, o uso de EPI e principalmente sua conscientização. Pois 
temos como resultado desta revisão que ainda há infecção cruzado nos consultórios 
odontológicos. Concluímos que o ambiente odontológico é considerado perigoso tanto para os 
membros da equipe de saúde bucal quanto para os pacientes se observarmos as inúmeras 
situações clínicas que podem proporcionar infecção cruzada por contato direto ou indireto. É 
necessário atenção antes, durante e após os atendimentos clínicos realizados rotineiramente 
adotando medidas de precaução universal. 
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TCC006 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES DA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA DE UMA FACULDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO 

 
BARROS, LOH; FARIA, LN; OLIVEIRA, A 
Odonto Legal / Curso de Odontologia/ Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 

 
A qualidade no setor de serviços é um diferencial competitivo e, com esse item, pode-se 
mensurar o poder de reação das empresas, que realmente estão próximas aos seus clientes, e 
o que eles desejam e esperam de seus serviços atuais e futuros. Deste modo, este trabalho 
tem por objetivo avaliar o grau de satisfação dos pacientes da clínica odontológica de faculdade 
do interior de São Paulo. A prestação de serviços de saúde, no contexto atual, necessita de 
observação cuidadosa de vários fatores e, dentre eles, inclui-se a humanização respeitando a 
diversidade cultural e as expectativas do paciente. A avaliação de um serviço prestado não se 
limita em análise quantitativa de produção, no entanto, esta pode sofrer influências negativas 
quando da não observância dos aspectos antropológicos do paciente. A relação acadêmico e 
paciente deve permitir que haja condições que despertem para a segurança, o conforto, e a 
tranquilidade diminuindo assim a ansiedade e contribuindo para uma melhor realização do 
serviço e, por conseguinte, implementar o grau de satisfação dos pacientes que utilizam a 
Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia “Dr. Mário Leite Braga” da Universidade do 
Oeste Paulista. Os dados para se mensurar a satisfação ou não dos usuários foram obtidos 
através de questionário previamente elaborado, contendo treze questões fechadas, além de 
demonstrar a efetividade e a qualidade de prestação de serviços ofertados pela Instituição, 
pode ser observado às influências comportamentais próprias dos pacientes durante o tempo de 
espera de pré-tratamento odontológico tais como: o medo, a ansiedade e a opinião de cada um 
dos usuários. Assim, pode-se observar que, a qualidade no atendimento odontológico é 
imprescindível, pois sem ela o paciente não se sente satisfeito e é obrigado, muitas vezes a 
optar por outras clínicas que atendam suas necessidades e sendo lá bem tratado certamente 
não mais voltará à anterior.  
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TCC007 - A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO 
DA BULIMIA NERVOSA 

 

CASTRO, MB; COSTA, RCM; PARIZI, AGS 
Estomatologia / Faculdade de Odontologia / Unniversidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Os transtornos alimentares são distúrbios psiquiátricos que afetam principalmente 
adolescentes e adultos jovens do sexo feminino que buscam a atual concepção de beleza. 
Dentre os transtornos alimentares mais comuns encontram-se a anorexia nervosa e a bulimia 
nervosa. A bulimia nervosa é caracterizada pela ingestão de grande quantidade de alimentos 
em um curto período de tempo seguido de métodos compensatórios para evitar o ganho de 
peso. O método compensatório mais realizado e de maior interesse para a Odontologia é a 
autoindução de vômitos, realizada por um período mínimo de duas vezes por semana durante 
três meses consecutivos. Esse método,  realizado com freqüência, acarreta danos a saúde do 
paciente, inclusive a saúde bucal. O objetivo deste trabalho é através de uma revisão de 
literatura, identificar os principais sinais clínicos bucais decorrentes da bulimia nervosa e 
mostrar a importância da atuação do cirurgião dentista no diagnóstico desse processo 
patológico. A metodologia utilizada foi através de pesquisa bibliográfica exploratória realizada 
em bases de dados com busca online.  Dentre as manifestações bucais mais comuns 
relacionadas com a bulimia nervosa, destacam-se: perimólise, ilhas de amálgama, 
sensibilidade dentinária, aumento do índice de cárie, xerostomia, queilite, edema de glândulas 
salivares e bruxismo. O diagnóstico desta patologia é de difícil realização e os sinais clínicos 
mais evidentes ocorrem na cavidade oral devido a prática contínua de regurgitação. É 
importante que o cirurgião dentista conheça as manifestações bucais desta doença para que 
esteja apto a realizar o diagnóstico e o tratamento das mesmas, assim como o 
encaminhamento para o tratamento multidisciplinar. �
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TCC008 - ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA PARA PACIENTE SISTEMICAMENTE 
COMPROMETIDO 
!
SILVA, JG; VIANI, LS; FONSECA, EC.  
Cirurgia / Curso de Odontologia/ Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso!
 
Atualmente observamos um número cada vez maior de indivíduos que, com problemas 
sistêmicos, necessitam e procuram o tratamento odontológico. Para procedimentos clínicos 
e/ou de natureza cirúrgica, os anestésicos locais são as drogas mais comuns usadas em 
odontologia e a forma mais eficiente para o controle da dor nos pacientes que necessitam 
tratamento dental. A elaboração adequada de um plano de tratamento nos pacientes com 
comprometimento sistêmico, requer cuidados e atenção especial. Nesse sentido, um momento 
que ainda causa muita controvérsia diz respeito à escolha da solução anestésica ideal, pois a 
realização dos procedimentos odontológicos sem dor é o papel fundamental da anestesia local. 
Para cada tipo de anestésico a ser utilizado, a escolha deve ser criteriosa, tendo em vista, 
possíveis complicações de natureza sistêmica. Assim, o objetivo do presente trabalho é realizar 
uma abordagem sobre a importância do conhecimento dos anestésicos locais utilizados na 
prática odontológica e sua relação com pacientes comprometidos sistemicamente. Assim, 
analisaremos os pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas, anêmicos e gestantes 
pretendendo assim, auxiliar o leitor a escolher de forma mais eficaz o anestésico mais indicado  
para cada tipo de paciente, visando a prevenção de possíveis complicações  indesejadas. O 
presente estudo foi desenvolvido através da análise documental da produção bibliográfica 
obtida através da base de dados e busca manual na literatura nacional de periódicos e livros 
especializados. Assim, concluímos que, na prática odontológica não devemos eleger o mesmo 
anestésico local de forma sistemática para todos os procedimentos e sim escolher a solução 
anestésica de acordo com a realidade de cada paciente em questão e não um padrão único 
que concorra a atender todas as demandas da clinica odontológica. 
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TCC009 - ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS E BUCAIS EM PACIENTES 
PORTADORES DA SÍNDROME DO X-FRÁGIL 
 
SOLLITTO, KC; SANTOS, TMD; AMARAL, COF 
Pacientes com Necessidades Especiais/ Curso de Odontologia/ Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A Síndrome do X-frágil (SFX) é um distúrbio genético considerado como a principal causa 
hereditária e a segunda etiologia genética de retardo mental (RM), sendo superada apenas 
pela Síndrome de Down. Esta Síndrome é identificada microscopicamente por uma constrição 
denominada sítio frágil do braço longo do cromossomo X, associada à hereditariedade. 
Apresenta diversas alterações neurológicas, desde problemas comportamentais ou emocionais, 
dificuldades no aprendizado, deficiência mental em todos os níveis e algumas características 
corpóreas. Desta forma o objetivo deste estudo foi verificar as características físicas gerais e 
bucais presentes em pacientes portadores da SXF através de anamnese, exame físico geral e 
buco-dentário, além de investigar a presença de convulsão e principalmente a presença de 
cardiopatia que é uma alteração sistêmica presente nestes pacientes, averiguamos também 
sobre suas características comportamentais como: Hiperatividade e manifestações autistas. 
Este projeto foi desenvolvido na Clínica de Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia 
da Unoeste e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), nos pacientes 
portadores da síndrome comprovados com o exame citogenético, o teste de DNA. A avaliação 
foi feita através de um formulário estruturado, quali-quantitativo e exame físico buco-dentário. 
Com base nos dados coletados, os resultados apresentados foram: higiene bucal deficiente, 
maloclusão, palato atrésico, hipoplasia de esmalte, comportamento hiperativo, ansiedade, face 
alongada, orelhas e fronte proeminente foram às características mais predominantes. Os dados 
apresentados neste trabalho sugerem a importância do conhecimento com relação aos 
pacientes portadores da síndrome do X-frágil, pois é grande a variabilidade de características 
físicas e comportamentais.  
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TCC010 - DIABETES MELLITUS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A DOENÇA E SUAS!
IMPLICAÇÕES COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 
 
MENEZES, PB; LEÃO, GS; PARIZI, AGS 
Pacientes com Necessidades Especiais / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste 
Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
É crescente a preocupação dos profissionais da área da odontologia, quando se trata do 
atendimento a pacientes portadores de diabetes mellitus, já que o número de pacientes com 
esta enfermidade tem crescido muito, principalmente pela mudança de estilo de vida das 
pessoas, devido a fatores como estresse, associado ao sedentarismo e uma alimentação 
desequilibrada, com alto consumo de carboidratos de rápida absorção. O objetivo deste 
trabalho é apresentar definições, etiologia, manifestações bucais e apresentar as estratégias de 
tratamento para as implicações na saúde odontológica de pessoas portadoras de diabetes 
mellitus. A metodologia utilizada foi através de pesquisa bibliográfica exploratória, realizada em 
livros e bases de dados com busca on-line. Concluiu-se que é indispensável que o cirurgião 
dentista esteja inserido na equipe multiprofissional de tratamento de pacientes portadores de 
diabetes mellitus, já que esses pacientes possuem predisposição a danos na cavidade bucal, 
principalmente em pacientes mal controlados. O profissional deve agir com o intuito de 
preservar o paciente através de uma avaliação pré-operatória adequada e dessa forma 
determinar a capacidade física e emocional do paciente, para tolerar um procedimento 
odontológico específico. O cirurgião-dentista deve ser apto a diagnosticar as manifestações 
associadas ao diabetes mellitus, considerando que a presença de pacientes com esse 
processo patológico será cada vez mais uma constante nos consultórios dentários e o 
embasamento nesta área é muito importante para o profissional da área. 
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TCC011 - ODONTOMA COMPLEXO E COMPOSTO: UMA ANOMALIA DE 
DESENVOLVIMENTO DENTÁRIO 
 
ZOCANTE, AM; SOUZA, FC; OLIVEIRA, A 
Odontopediatria / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Os odontomas são considerados anomalias de desenvolvimento ou tumores odontogênicos 
benignos que se originam do crescimento diferenciado de células mesenquinais e epiteliais que 
potencializam a função dos odontoblastos e ameloblastos a ponto de formar dentina, esmalte, 
cement e polpa de forma organizada, classificando-se como odontoma composto ou de forma 
desorganizada no caso classificando-se como odontoma complexo. Embora indeterminada, sua 
etiologia relaciona-se a traumas, infecçoes e fatores geneticos. São lesões comumente 
pequenas, assintomáticas e de crescimento lento encontradas como causa da não erupcão de 
alguma unidade dentária, esta na maioria intraóssea ou em exames radiográficos de rotina. 
Histologicamente o odontoma consiste em tecido pulpar, dentina, esmalte e cemento, em um 
estroma de tecido conjuntivo fibroso. Após a desobstrução mecânica por remoção cirúrgica 
conservadora, os dentes poderão erupcionar espontaneamente e se não atingir suas posições 
esperadas normais à atuação orthodontica se faz necessária. Dessa forma, o presente trabalho 
tem por objetivo, explicar que o odontoma é uma anomalia comume que o correto diagnostic 
facilita o tratamento, além de revisar os aspectos clínicos, radiográficos e cirurgicos do 
odontoma complex e composto, abrindo frentes para pesquisa sobre o assunto. A metodologia 
utilizada para elaboração do trabalho está focada nas pesquisas bibliográficas exploratória 
realizadas em livros e base de dados como busca on line sobre odontoma. Contudo, conclui-se 
que o odontoma é uma anomalia comum e seu correto diagnostic contribui com o bem estar do 
paciente evitando transtornos e sequelas; dessa forma resultando num tratamento com 
sucesso ótimo prognóstico e sem incidência da lesão. 
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TCC012 - DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 
COM O AUXÍLIO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
 
GRILO, JL; SANTOS, MC; BAZZO, VJ. 
Radiologia / Curso de Odontologia/  Universidade de Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Uma visão limitada a respeito dos objetivos do diagnóstico por imagens é aquela que considera 
serem esses métodos os fornecedores das melhores imagens e dos diagnósticos mais 
acurados. Sob uma análise mais ampla, o diagnóstico por imagem é parte de um grande 
sistema cujo objetivo é tratar o paciente de forma efetiva e eficiente. Para o entendimento 
ampliado de eficácia, é necessário considerar padrões que vão além da qualidade e acurácia 
dos exames por imagem. Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar a eficácia da 
ressonância magnética (RM) para o diagnóstico de alterações da articulação 
temporomandibular (ATM) através do relato de um caso clínico. Com a evolução dos meios de 
diagnóstico, as RMs passaram a constituir a avaliação de excelência para observar os tecidos 
moles das ATMs. Isso se deve ao fato de elas não produzirem radiação ionizante e, até o 
momento, não se conhecerem os possíveis efeitos adversos. Para a realização deste trabalho 
foi utilizado um relato de caso clínico e levantamento bibliográfico da literatura odontológica em 
periódicos nacionais e internacionais da área, no período de 2000 a 2010. Concluiu-se com 
este trabalho que, a ressonância magnética é muito importante para o diagnostico de ATM. Em 
virtude das dificuldades ou limitações na obtenção de informações para o diagnóstico com o 
emprego de radiografias convencionais, as imagens tridimensionais começaram a despertar o 
interesse dos dentistas, permitindo ao profissional uma melhor visualização, segurança e 
planejamento dos casos.  No entanto, ainda são necessários mais estudos adicionais para 
solidificar o uso da RM, assim como amplo treinamento dos cirurgiões dentistas na avaliação 
destas imagens volumétricas. Portanto, todo cirurgião-dentista deve ter conhecimento suficiente 
para que possa indicar corretamente cada tipo de exame por imagem, para que consiga dar o 
melhor diagnóstico e plano de tratamento a seus pacientes. 
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TCC013 - ESTUDO AVALIATIVO DA POSTURA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO DOS 
ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA: ANÁLISE ERGÓNOMICA 
 
OLIVEIRA, A; ROMERO, ACO; ANDRADE, TA 
Ergonomia/ Curso de Odontologia/ Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A ergonomia adapta o trabalho ao homem, e assim que vem acontecendo no processo de 
avanços tecnológicos voltados à odontologia contemporânea. Estudos comprovam qual a 
melhor posição de trabalho, e as características do equipamento com as quais o profissional 
cirurgião-dentista deve trabalhar, visando maior conforto e melhores condições, objetivando a 
maior produtividade e a eliminação de manobras não produtivas. Desde a graduação, os 
futuros cirurgiões dentistas devem saber sobre a utilização correta das normas ergonômicas e 
dentre elas as de melhor posição para que não venham a sofrer como consequências, o 
acometimento de  lesões causadas pela própria rotina de trabalho, doenças estas comuns não 
só nesta área especifica mas, sim em outros segmentos profissionais. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a conduta ergonômica dos alunos da FOPP durante o atendimento clínico de pacientes 
junto às diversas disciplinas clinicas tendo como parâmetro a norma ISO/TC 106/SC C N41. A 
metodologia teve 10 tomadas fotográficas, tendo universo de 10 de acadêmicos, em pleno 
desenvolvimento clinico de atendimento de pacientes analisando sob a visão ergonômica e 
aplicando conjuntamente um questionário identificado com a finalidade de dimensionar o 
conteúdo teórico prático apreendido sobre os conceitos e princípios ergonômicos. Os 
resultados mostram que os futuros cirurgiões dentistas mesmo sabendo o que é ergonomia e o 
que uma má postura durante o atendimento pode acarretar, ainda utilizam de manobras 
errôneas durante o atendimento. Sendo mais comum dificuldades perante o posicionamento 
com o mocho, o tocar dos pés ao chão, feixe de luz e posicionamento do paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&do&XV&Congresso&de&Odontologia&&
15°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&da&Universidade&do&Oeste&Paulista&>&Outubro/2011 

!
! 25!

 
 
 
TCC014 - ANÁLISE DA SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS INTERNADAS 
 
MARQUES, MM; MATHEUS, M; GOMES, LRG 
Odontopediatria / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Sabe-se da importância da higiene bucal da criança, contudo, muitas vezes ela não é colocada 
em prática, principalmente se a saúde da mesma encontra-se debilitada por algum motivo de 
internação hospitalar. O objetivo dessa pesquisa foi investigar as condições bucais e os hábitos 
de higiene bucal de crianças durante o período de internação hospitalar. Foram examinadas 
100 crianças de 2 a 14 anos internadas no setor de pediatria do Hospital Regional de 
Presidente Prudente-SP. A pesquisa consistiu inicialmente no exame bucal destas crianças 
para verificar as condições bucais e posteriormente os pais ou responsáveis responderam a um 
questionário para investigar os hábitos de higiene bucal apresentados pelas crianças. O índice 
CPO-D aos 12 anos encontrado foi de 1,71 e ceo-d aos 5 anos foi 4,50 e 60 % das crianças 
examinadas apresentaram biofilme dentário visível, que é o causador das principais doenças 
bucais e pode ser removido pela escovação dentária. Foi observado ainda que 82 % das 
crianças levaram escova de dente e creme dental para o hospital, contudo, apenas 1 % levou 
fio dental. Dos entrevistados, 71 % estavam realizando a escovação no período de internação e 
97 % consideraram que o hospital oferece instalações satisfatórias para realização desta 
higiene bucal. Assim, observa-se a necessidade de maior motivação para a realização da 
higiene bucal das crianças internadas, pois as mesmas estão deficientes quanto ao controle de 
higiene, ressaltando a importância da formação de uma equipe multiprofissional e 
interdisciplinar de atendimento infantil.  
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TCC015 - PREVALÊNCIA DE MÁ OCLUSÃO ASSOCIADA A SINAIS E SINTOMAS DE 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 
 
SUZUKI, K; MACEDO, SD; ROTTA, LO 
Ortodontia / Curso de Odontologia / UnIversidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
!

Caracteriza-se por má oclusão toda alteração na relação dos arcos dentários, bem como, de 
todas as estruturas do sistema estomatognático que contribuem para uma função 
desequilibrada do processo mastigatório. A Disfunção Temporomandibular (DTM) é um 
conjunto de sinais e sintomas, dentre eles: cefaléia, dores musculares e estalidos articulares 
cuja etiologia é multifatorial podendo ser de origem sistêmica, psicológica ou estrutural. Este 
trabalho teve por objetivo reconhecer o índice de má oclusão da população universitária, avaliar 
se a má oclusão tem relação com os sinais e sintomas da DTM e sua prevalência em 
indivíduos com histórico ou não de tratamento ortodôntico. Foram avaliados 52 acadêmicos de 
odontologia de ambos os gêneros com idades entre 18 e 40 anos, e consistiu de um 
questionário para coleta de dados sobre os sinais e sintomas da DTM, avaliação clínica para 
determinação do tipo de má oclusão segundo Angle e exame de palpação para se determinar 
dores musculares e estalidos articulares. Os dados mostram que a classe I ocorre com bem 
mais frequência, representando 35 dos 52 entrevistados, ou seja, 67,3%, seguido pela classe II 
(28,8%) e por último a classe III (3,8%). Dos entrevistados 76,92% apresentam algum tipo de 
estalido articular. Conclui-se que existe no meio acadêmico avaliado alto índice de indivíduos 
com sinais e sintomas de DTM, mesmo que tratados ortodonticamente e que o tipo de má 
oclusão não esta relacionado com a prevalência dos sinais e sintomas da DTM. 
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TCC016 - TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO ATRAUMÁTICA: MODISMO OU UMA TÉCNICA 
ALTERNATIVA 
 
ANCIOTO, R; TOZZI, LO; OLIVEIRA, A. 
Odontopediatria / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso  
 
O Tratamento Restaurador Atraumático, conhecido pela sigla do inglês “ART” (Atraumatic 
Restorative Treatment), envolve restaurações atraumáticas e procedimentos educativos e 
preventivos. É uma forma simplificada de atendimento, que dispensa o uso de anestesia e 
isolamento absoluto, permitindo sua aplicação em locais desprovidos de equipamentos 
odontológicos, A técnica utilizada por Frencken para combater o problema de saúde pública 
preconizava o uso de instrumentos manuais na remoção da cárie e a restauração do dente com 
o cimento de policarboxilato de zinco, sendo substituído, posteriormente, pelo cimento de 
ionômero de vidro quimicamente ativado, aumentando a vida útil das restaurações. Apesar 
dessa designação inicial a ART também passou a ser utilizada em crianças de baixa idade, 
pacientes com necessidades especiais, e ainda crianças impossibilitadas de submeterem-se ao 
tratamento convencional, desta forma, o presente trabalho tem por finalidade realizar uma 
revisão bibliográfica sobre o ART, discriminando suas características, indicações e resultados 
obtidos em estudos prévios, confirmando sua total aprovação na odontologia de hoje, voltada 
para promoção de saúde .É uma técnica que oferece vantagens no seu modo de realizar, 
trazendo benefícios para os pacientes que são os seus alvos de indicações e que, desde que 
realizados adequadamente segundo os critérios preconizados oferecem resultados de longa 
duração principalmente pelos respeitados e considerados estudos sobre os materiais 
restauradores a serem utilizados. No contexto mais amplo, entende-se que o ART é 
economicamente aceito nos níveis de promoção de saúde, especificamente os de saúde bucal 
nos países em desenvolvimento e que sofrem  os percalços da ausência de programas de 
saúde bucal sistematizados. 
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TCC017 - MINI IMPLANTE PARA ANCORAGEM ORTODÔNTICA 
 
MONTEIRO, E; JACOMINI, FP; BAZO VJ 
Ortodontia / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Com a exigência estética da sociedade, a face passou a ter uma enorme importância. A busca 
por um sorriso harmônico e pela face bela é constante. A Implantodontia e a Ortodontia são 
especialidades da Odontologia que, almejam obter em seus pacientes uma face harmônica e 
um sorriso simétrico. Desta forma, o presente estudo, teve por objetivo apresentar uma nova 
alternativa de otimização do tratamento ortodôntico, por meio do uso de mini implantes como 
ancoragem fixa para a movimentação ortodôntica, apresentando características peculiares do 
planejamento cirúrgico. Para isto, foi feito um histórico literário do tema proposto entre os anos 
de 1969 e 2011; a partir de sites pesquisa como Bireme, SciELO, Google, Ortodontia 
Contemporânea, Revistas e Artigos; diante das terminologias: mini implante, ancoragem e 
ortodontia. Concluiu-se, neste estudo,que a ancoragem ortodôntica absoluta, oferecida pelos 
mini-implantes, possuem potencialidades bastante animadoras, observou-se a efetividade 
destes dispositivos para ancoragem intra-oral em diversas situações clínicas, oferecendo 
vantagens como independência de colaboração do paciente, baixo custo, diversidade de 
dimensões, suporte à carga imediata, facilidade de implantação e remoção. 
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TCC018 – TRATAMENTO PARA APNÉIA/HIPOPNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO COM O 
USO DE APARELHOS INTRA-ORAIS 
 
MOTA, CC; BERTÃO, JM 
Patologia / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Alterações na arquietetura do sono pode influenciar na qualidade de vida. Uma das alterações 
do sono, é a Síndrome da Apnéia/Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS), que é definida como 
a obstrução parcial ou completa das vias áreas superiores, por 10 segundos ou mais, existindo 
esforços ventilatórios, acompanhado de dessaturação de oxi-hemoglobina, provocando micro 
despertares noturnos e hipersonolência diurna, diminuindo o rendimento no trabalho e 
atividades cotidianas. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre os 
tipos de aparelhos utilizados por pacientes portadores de Síndrome da Apnéia/Hipopnéia 
Obstrutiva do Sono (SAHOS) e seus efeitos. Foram utilizados livros e bases de dados online 
para executar a devida pesquisa. Os aparelhos intra-orais são indicados para casos leves e 
moderados da doença, ou com associações de cirurgias nos casos graves. O tratamento, então, 
é divido em tratamentos invasivos, e não invasivos. Os aparelhos de primeira escolha, nos 
casos leves e moderados, são os de pressão aérea positiva contínua (CPAP), nos casos de 
pacientes intolerantes são os intra-orais. Em casos graves, esses aparelhos podem ser usados, 
com associação de cirurgias. Em geral, os efeitos colaterais encontrados pelo uso dos 
aparelhos intra-orais nos pacientes, são: desconforto na articulação temporomandibular e 
musculatura facial, alteração na salivação, alterações anatômicas intra-orais e incômodo. 
Concluímos que, os aparelhos retentores mandibulares, que consistem no avanço mandibular, 
por aumentarem o volume das vias aéreas superiores, possibilitam com melhor eficácia, a 
passagem de ar comparado aos outros aparelhos. 
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PR001 - ANÁLISE DO EFEITO CLAREADOR EM DENTES DESVITALIZADOS UTILIZANDO 
DIFERENTES TÉCNICAS 
 
MORAES, CAF; GOMES, RB; PIZI, ECG 
Dentística / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
O tratamento de clareamento em dentes tratados endodonticamente é uma opção estética que 
oferece preservação da estrutura dental, baixo custo e bons resultados. Uma das causas muito 
frequentes dentre os dentes escurecidos desvitalizados é a presença do cimento obturador 
endodôntico na câmara pulpar. Muitas pesquisas ainda devem ser realizadas na tentativa de 
esclarecer qual o melhor agente clareador para dentes desvitalizados escurecidos, 
proporcionando assim melhor escolha para o profissional. O estudo tem como objetivo 
comparar in vitro a eficácia de três técnicas de clareamento dental: (1) Perborato de Sódio 
associado ao Peróxido de Hidrogênio, (2) Peróxido de Hidrogênio a 35% e (3) associação das 
duas técnicas anteriores; em dentes bovinos tratados endodonticamente e escurecidos com 
material obturador. Serão selecionados 50 dentes bovinos, tratados endodonticamente e 
escurecidos com cimento obturador deixado na câmara pulpar por 15 dias. Os dentes serão 
divididos em três grupos experimentais (n=10) e dois grupos controles (n=5), sendo G1 
(Perborato de Sódio + Peróxido de Hidrogênio), G2 (Peróxido de Hidrogênio 35 %), G3 
(Perborato de Sódio + Peróxido de Hidrogênio 35 %), G4 (Controle negativo) e G5 (Controle 
positivo). Para a análise da eficácia do tratamento clareador, serão utilizados os dados 
tabulados com os valores obtidos com o auxílio da escala de cor, antes do escurecimento 
dental e após o clareamento, por três examinadores, com análise realizada diretamente sobre 
as coroas dentais. Os valores serão submetidos a análise de variância ANOVA e Teste de 
Tukey. 
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PR002 - REABILITAÇÃO ESTÉTICA DE DENTE CONÓIDE E AGENESIA – TRATAMENTO 
MULTIDISCIPLINAR 
 
SHIMABUKURO, BS; SILVA, MMS; RICCO, RAPO. 
Dentística / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista. 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – Relato de Caso 
 
Já há algum tempo a busca por uma sorriso esteticamente agradável é uma das grandes metas 
da maioria dos pacientes que frequentam o consultório odontológico. Hoje, no entanto, 
profissionais da área alertam para a necessidade de busca por uma estética dental baseada no 
planejamento correto, a fim de chegar a um resultado duradouro e elevar ao máximo o conceito 
da estética como a “arte da perfeição”. No presente trabalho, será apresentado um caso clínico 
de uma paciente que apresenta agenesia unilateral e do lado oposto o incisivo lateral conóide, 
e, como consequência o desvio da linha mediana e diastema entre canino superior direito e 
primeiro pré-molar superior direito. Um diagnóstico bem definido e uma abordagem 
multidisciplinar serão necessários para obter resultados estéticos previsíveis em áreas 
comprometidas esteticamente, como na região anterior da maxila. A opção de tratamento 
ortodôntico escolhida neste caso, será a manutenção da abertura do espaço do incisivo lateral 
para reabilitação por meio de implante para facilitar a adequação funcional e estética, sem a 
necessidade de utilização de dentes vizinhos como suporte. Para reabilitação do dente conóide 
será utilizado, por indicação da literatura, já que o lado oposto também receberá uma prótese, a 
faceta de porcelana dentária, que possibilita uma estabilidade de cor e superfície altamente 
polida. O objetivo do presente trabalho, será a reabilitação estética e funcional da paciente, 
recuperando sua auto-estima. 
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PR003 - AÇÃO INDIRETA COM LAMINADO DE PORCELANA TIPO “LENTES DE 
CONTATO”: RELATO DE CASO DE CLÍNICO 
 
CARVALHO, AC; SILVA, BPL; CAIXETA, RV 
Dentística / Curso de Ododntologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – Relato de Caso 
 
Atualmente podemos observar, na odontologia, um aumento na procura pelos procedimentos 
estéticos, devido à inserção da população em uma sociedade na qual a aparência esta sendo 
muito significativa na aceitação e também na autoestima. Os padrões estéticos determinados 
pela sociedade fazem com que a odontologia passe por uma evolução na busca de 
procedimentos alternativos visando preservar a estrutura dental surgindo lente de contato, 
sendo uma confecção de finas lâminas de porcelana. Um novo modelo de faceta indireta que 
vem sendo analisada há 25 anos surgiu recentemente no mercado, que são feitas a partir de 
uma porcelana patenteada de Cerinate pela Corporação Dent-Mat, com uma espessura de 0.3 
mm a 0.5mm, mais finas que as facetas tradicionais. Por serem ultrafinas são chamadas de 
lente de contato dental ou como também é conhecida nos Estados Unidos, Lumineers. O 
objetivo do presente trabalho é demonstrar uma restauração indireta com laminado de 
porcelana tipo “lente de contato” em um paciente da Faculdade de Odontologia de Presidente 
Prudente com necessidade de restabelecer a estética de seu sorriso. Será realizado através de 
relato de caso clínico e a escolha do paciente será feita na Clínica de Odontologia Integrada e 
não haverá distinção de gênero, idade e etnia. Para participar o sujeito terá que apresentar 
algum problema na estética de seu sorriso que possa ser solucionado através de restaurações 
indiretas de porcelana. Esperamos solucionar o problema de estética em um paciente da 
Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente contemplando as características clínicas 
do(s) dente(s) envolvido(s). 
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PR004 - AVALIAÇÃO CLÍNICA DE RESTAURAÇÕES CLASSE II EM RESINA COMPOSTA 
 
FARIA, MA; SASSO, ABM; PIZI, ECG 
Dentística / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Pesquisa 
 
Pela dificuldade da técnica de ser fazer uma restauração classe II com compósito, é essencial 
que o estudante de odontologia e o profissional se atentem às suas indicações e que possuam 
conhecimento dos fatores determinantes para o sucesso da restauração durante o 
procedimento. O objetivo deste estudo é avaliar qualitativamente restaurações classe II em 
resina composta feitas pelos alunos da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste 
Paulista (Unoeste), Presidente Prudente, SP, nos pacientes da clínica da instituição. Serão 
examinadas 100 restaurações. Critérios de inclusão: pacientes que receberem alguma 
restauração classe II feita por um aluno do 5º ou do 6º termo na disciplina de Dentística I e II. 
Critérios de exclusão: indivíduos que não assinarem o termo de consentimento livre e 
esclarecido ou não comparecerem à clínica para a segunda avalição. A avaliação das 
restaurações será feita em duas fases: a primeira será após o término da restauração e, a 
segunda, após 6 meses. A coleta de dados será feita por dois pesquisadores previamente 
calibrados, seguindo os critérios da USPHS (United Stades Public Health Service), também 
conhecidos como critérios modificados de Ryge. Os critérios pesquisados na primeira fase, 
vistos através de radiografias e modelo de estudo, são: a forma anatômica e contorno axial, 
adaptação da margem cavo-superficial, o contato com o dente vizinho, a adaptação da parede 
cervical e presença de reabsorção óssea. Na segunda fase serão analisados os itens 
correspondência de cor, descoloração da margem cavo-superficial, adaptação marginal (oclusal 
e proximal), cáries secundárias, textura superficial, formas anatômicas (oclusal e proximal) e 
doença periodontal. Serão avaliados por meio de exame clínico. Também, novamente será feita 
uma avaliação indireta. Após a coleta dos dados, as informações serão avaliadas através da 
análise estatística do teste Qui-quadrado. Espera-se com este estudo demonstrar as falhas 
mais comuns que ocorrem nesse tipo de restauração, de modo a informar estudantes e 
profissionais como evitá-los. 
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PR005 - AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DA 
DENTIÇÃO COM A CURVA DE CRESCIMENTO PONDERO ESTATURAL E IDADE 
ESQUELÉTICA.  
 
ROTTA, IN; JARDIM, MC; ROTTA, LO 
Ortodontia / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
Vários fatores como padrão alimentar, herança genética, classe social podem interferir na 
seqüência da irrupção dos dentes, na velocidade da curva de crescimento estatural e na idade 
esquelética. Com os resultados que obteremos através das avaliações dos estágios de 
desenvolvimento dentário, esquelético e pondo estatural, temos o objetivo de propor critérios 
melhor definidos para possíveis alterações de estágios de desenvolvimento e o momento mais 
oportuno para o início de um tratamento ortodôntico e ortopédico. Este estudo avaliará 120 
crianças da clínica de odontopediatria da Universidade do Oeste Paulista, na faixa etária entre 
5 e 14 anos de idade dos gêneros masculino e feminino, com o objetivo de se determinar um 
relacionamento entre a idade dentária, ou seja, a fase do desenvolvimento da dentição 
determinada pela irrupção dos dentes permanentes, o peso e altura para se caracterizar a 
curva de crescimento pondo estatural e a idade esquelética que será medida pela presença e 
estágios de calcificação dos ossos da mão e punho e das epífises e diáfises das falanges dos 
dedos da mão. Os indivíduos serão submetidos a uma ananmese para coleta dos dados 
pessoais, avaliação clínica da boca a fim de se obter o estágio do desenvolvimento dos dentes 
e o emprego de balança apropriada para determinação do peso e altura, também será 
realizada nas dependências da Universidade uma radiografia de mão e punho e com o auxilio 
de um Atlas apropriado será determinada a idade esquelética. Com estas informações 
esperamos obter como resultado uma correlação entre as variáveis analisadas. 
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PR006 - AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA COR DE RESINA COMPOSTA 
NANOPARTICULADA EXPOSTA A BEBIDAS CORANTE 
 
IELO, OAV; BICALHO, MCP; RICCO, RAPO 
Dentística / Curso de Odontologia/ Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Pesquisa 
 
A resina composta tem sido o material mais pesquisado ultimamente, sua evolução tem 
proporcionado aos pacientes melhores resultados estéticos e funcionais, bem como ampliado 
suas indicações. As resinas mais atuais têm demonstrado, que não apenas a quantidade de 
carga vem sendo alvo de estudos como também seu formato, composição e distribuição, 
representadas pelas resinas nanopartículadas. Apesar dos avanços ocorrido na odontologia 
estética, alguns estudos mostram que as resinas são susceptíveis ao manchamento quando 
em contato com bebidas corantes comuns na dieta. Dessa forma o objetivo deste estudo será 
de avaliar a alteração da cor de uma resina composta nanopartículada (Filtek Supreme de cor 
A1) quando expostas a bebidas corantes. Para a realização deste trabalho serão 
confeccionados 40 corpos-de-prova, em uma matriz plástica transparente com 2,0 mm de 
espessura e 4,0 mm de diâmetro, e, após a polimerização por 40 segundos, estes serão 
divididos em 10 corpos-de-prova para cada solução corante, sendo estas: café, suco de uva, 
vinho tinto e água destilada (grupo controle). As amostras serão analisadas por dois 
examinadores previamente calibrados, de acordo com a escala de cor das resinas compostas e 
sob luz natural, no período de 24, 72 horas e 1 semana a partir da data de imersão. Para a 
realização dos resultados serão estabelecidos escores que variarão de 0 a 5 e apresentados 
em gráficos ou/e tabela. Esperamos com este estudo um melhor comportamento desta resina 
em relação à alteração da cor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&do&XV&Congresso&de&Odontologia&&
15°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&da&Universidade&do&Oeste&Paulista&>&Outubro/2011 

!
! 37!

 
 
 
PR007 - TRANSTORNO HIPERCINÉTICO EM PACIENTES ESPECIAIS E SUA 
INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL 
 
PEREIRA, MBLM; AMARAL, RM; AMARAL COF. 
Pacientes com Necessidades Especiais / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste 
Paulista 
Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
O transtorno hipercinético (THs) é constituído pela tríade: déficit de atenção, hiperatividade, 
impulsividade e instabilidade motora ou atividade motora excessiva e presente em ao menos 
dois ambientes distintos. Pacientes com THs não apresentam características bucais específicas, 
no entanto o distúrbio pode facilitar o aparecimento de cárie e doença periodontal, pois os 
indivíduos portadores deste transtorno são indisciplinados quanto à higiene bucal e hábitos 
alimentares, existindo  também a dificuldade motora para a higienização independente e de 
concentração, interferindo desta forma na qualidade de saúde bucal. Considerando-se a 
importância da promoção de saúde bucal entre as pessoas especiais com diagnóstico de THs 
este trabalho tem como objetivo avaliar a condição de saúde bucal desses pacientes, verificar a 
habilidade dessas crianças em cooperar com o exame odontológico clínico, analisar a forma e 
a qualidade de higienização e comparar os resultados com um grupo controle de pacientes 
especiais sem THs. Será realizado um exame físico buco- dentário em 50 pacientes com 
diagnóstico de THs e 50 sem THs na APAE de Presidente Prudente - SP. Será feito uma 
entrevista com as mães  sobre os hábitos alimentares e de higiene bucal dos seus filhos. Os 
pacientes serão avaliados quanto a habilidade de higienização independente e sua capacidade 
de cooperação durante o atendimento odontológico. Espera-se com este estudo difundir 
conhecimentos, confirmar as diferenças de dificuldades terapêuticas entre portadores de THs e 
não portadores de THs. 
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PR008 - LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: ESTUDO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE GERAL 
E BUCAL DE INTERESSE PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 
 
DIAS, AA; BONILHA, ACP; AMARAL, COF 
Pacientes com Necessidades Especiais / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste 
Paulista 
Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, multissistêmica,de 
causa desconhecida e de natureza auto-imune, caracterizada pela presença de diversos auto-
anticorpos, incidindo mais freqüentemente em mulheres jovens, na fase reprodutiva. Pessoas 
portadoras de LES desenvolvem diversas complicações crônicas sistêmicas, como: artrite, 
comprometimento renal, alterações neurológicas, alterações hematológicas, cardiovasculares, 
alterações imunológicas. Essas alterações muitas vezes se associam a agravos bucais como 
úlceras, lesões bucais, acometendo principalmente da língua, mucosa jugal, lábios e palato, 
apresentando-se como úlceras crônicas ou eritema, de dimensões variadas, com períodos de 
exacerbação e remissão. A proposta do estudo será: verificar a condição de saúde bucal e 
geral dos pacientes; Averiguar as alterações bucais presentes; coletar dados sobre as 
alterações sistêmicas; investigar os  exames laboratoriais; pontuar os cuidados especiais 
demandados no atendimento. Serão analisados  pacientes portadores de LES, estes serão 
submetidos a uma entrevista estruturada, e a um exame físico buco dentário, esta avaliação 
estomatológica, será compreendida pelos exames dentários, periodontais e de mucosa bucal. 
Será executado a avaliação do índice CPO-D e IPC. Será também interpretado  resultados de 
exames laboratoriais de rotina: Hemograma completo, coagulograma, pesquisa do fator 
antilúpus. (Fan) e os anticorpos antinucleares (ANA). Espera-se com este estudo realizar o 
dimensionamento das condições sistêmicas e dos agravos bucais experimentados pelos 
pacientes com esta condição, devendo instruir os profissionais da saúde bucal quanto ao tipo 
de atendimento demandado, para que se possa traçar o perfil para a abordagem odontológica. 
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PR009 - PERCEPÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS SOBRE MÉTODOS DE 
CONTENÇÃO UTILIZADAS NO ATENDIMENTO ODONTOPEDIÁTRICO 
 
LOURENÇO, FGS; CHIARI, FP; FABRIS,MB 
Psicologia / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Pesquisa 
 
A contenção no atendimento odontopediátrico é um procedimento delicado por envolver o 
paciente que é um ser humano em processo de desenvolvimento. O mesmo depende de uma 
série de fatores como idade, sexo, o relacionamento com os pais, desenvolvimento e 
experiências passadas, o saber, a segurança do profissional e os pais da criança. A família tem 
o direito de conhecer as técnicas e de decidir se esse tipo de abordagem é aceita por eles. O 
objetivo desse trabalho é conhecer a percepção dos pais de crianças de 3 a 6 anos sobre os 
vários métodos de contenção e esclarecer sobre os mesmos utilizados no atendimento 
odontopediátrico na clínica da Unoeste, visa também obter um parâmetro atual das condutas e 
estratégias adotadas por cirurgiões dentistas em relação aos vários métodos de contenção. A 
avaliação será realizada com 50 pais, selecionados de forma voluntaria, por meio de entrevista 
estruturada contendo perguntas sobre o comportamento da criança, dos pais e do cirurgião 
dentista dentro do consultório odontológico. Os resultados coletados serão tabulados, depois 
compilados, demonstrados em gráficos e/ou tabelas em forma de estatísticas simples, com a 
ajuda de um estatístico. Sendo assim, este trabalho justifica-se, pois poderemos esclarecer os 
pais em relação aos vários métodos de contenção e garantir um atendimento odontopediátrico 
de qualidade com o seu consentimento e conseqüente tranqüilidade de todos os envolvidos 
neste procedimento, principalmente as crianças. 
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PR010 - AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE PREPAROS CAVITÁRIOS PARA AMÁLGAMA 
CONFORME OS PRINCÍPIOS DESCRITOS POR BLACK 
 
PILON, AC; VENTURA, ES; PIZI, ECG 
Dentística / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista  
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
Sabe-se que apesar do intenso interesse pela realização de restaurações estéticas, em muitas 
ocasiões ainda se utiliza o amálgama como material restaurador, sendo assim necessário o 
treinamento da técnica restauradora nas faculdades de Odontologia. Este estudo tem por 
objetivo avaliar qualitativamente os princípios dos preparos cavitários para utilização do 
amálgama como material restaurador analisando:  Abertura, Forma de Contorno, Forma de 
Resistência, Forma de Retenção, Forma de Conveniência e Acabamento das Paredes. Será 
realizado na Clínica Dentística da Faculdade de Odontologia da Unoeste sendo a população 
alvo pacientes atendidos por alunos do 5º e 6º termos nos quais será utilizado o amálgama 
como material restaurador. Após preparos (n=50) para amálgama serem executados será 
realizada moldagem do hemi-arco envolvido pelo dente preparado. Os modelos serão vazados 
e posteriormente analisados, através de inspeção visual, quanto aos princípios dos preparos 
cavitários. Esta análise será realizada por dois examinadores devidamente treinados e 
calibrados. Para cada um dos critérios, será usado o score Alfa (A) para indicar a grau de 
aceitabilidade clínica, Bravo (B) para indicar menor grau de aceitabilidade clínica, e Charlie (C) 
Delta (D) para indicar que a restauração não é clinicamente aceitável. Os dados serão 
tabulados e realizadas análises estatísticas. Será aplicado o teste estatístico do Qui-quadrado. 
Pretende-se com este estudo avaliar a qualidade dos preparos executados pelos graduandos 
do curso de Odontologia e se necessário, um melhor treinamento destes na disciplina de 
Dentística Pré-clínica. 
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PR011 - ESTUDO DA DESINFEÇÃO REALIZADA EM CONSULTÓRIO 

PEREIRA, RP; PAES, LL; CAIXETA, RV 
Dentística / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 

A desinfecção é definida como a eliminação de microrganismos na forma vegetativas das 
superfícies fixas e artigos. Para a realização da desinfecção de superfície de vários agentes 
químicos podem ser utilizados e a escolha adequada do desinfetante determina o sucesso do 
processo de desinfecção. O atendimento odontológico requer condições de assepsia e, para 
completar as medidas como proteção pessoal, o emprego criterioso de anti-séptico e 
desinfetantes, métodos adequados de esterilização, tratamento de resíduos patogênicos e 
também fazer as imunizações recomendadas pelas equipes de saúde. Na preparação prévia do 
atendimento, observar métodos utilizados como barreira, preparação e organização do equipo, 
paramentação do operador, do auxiliar, fazer histórico do paciente quanto médico odontológico 
e, principalmente, manter-se atualizado quanto aos avanços da biossegurança no consultório. 
O objetivo deste estudo é verificar os produtos que são utilizados para realização de 
desinfecção em consultório odontológico e quais artigos estão sendo desinfetados. Será uma 
pesquisa quali-quantitativa utilizando-se associações estatísticas e análise de conteúdo através 
de dados obtidos por entrevistas semi-estruturadas realizadas com Cirurgiões-Dentistas da 
cidade de Bataguassu. os dados serão digitados e o estudo quantitativo será feito através de 
estatística com análise descritiva de freqüência simples observando as associações com as 
variáveis de acordo com o teste Qui -quadrado utilizando p menor ou igual a 0,05. Para o 
estudo qualitativo será aplicada a análise de conteúdo nas respostas dadas na questão aberta 
do questionário. 
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PR012 - EROSÃO DENTÁRIA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO - RELATO DE CASO 
CLÍNICO 
 
DIAS, BG; PIRES, GB; CAIXETA, RV 
Dentística / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – Relato de Caso 
 
Estudos comprovam que a erosão dentária é causada por hábitos nocivos executados 
individualmente por si próprios. Este trabalho tem por objetivo estudar mais afundo tais causas 
e colocar em prática tratamentos mais atuais para tal patologia, assim promovermos ações de 
prevenção para o caso deste projeto. Através de relato de caso clínico, poderemos diagnosticar 
com auxílio do exame de anamnese e exame clínico esta patologia. A escolha do indivíduo 
para este projeto será feita através dos casos existentes na Clínica de Odontologia Integrada 
da Unoeste. Idade, etnia e gênero, não interferirão na escolha. Sendo o indivíduo menor de 
idade, o responsável deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Escolhido 
o caso, e concedida à autorização para o tratamento, serão estudadas as causas e o 
tratamento que melhor se adéque, sendo ele de maior atualidade possível. Espera-se com este 
presente projeto, que haja o diagnóstico, tratamento e conscientização do paciente, e também 
que as causas sejam cessadas, ou seja, que haja prevenção. 
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PR013 - ERITEMA MULTIFORME: RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
PEREIRA, GWD; SÁ MEIRA, TL; PARIZI, AGS 
Estomatologia / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – Relato de Caso 
 
As doenças dermatológicas, atualmente, apresentam grande interesse científico odontológico 
pois os sinais bucais podem preceder os sinais cutâneos. O eritema multiforme é uma 
desordem inflamatória aguda caracterizada por acometer pele e/ou membranas mucosas e 
ocorre principalmente em adultos jovens do sexo feminino. Sua patogênese ainda é 
desconhecida, porém pode estar relacionada ao uso de algumas drogas e infecções, 
principalmente pelo vírus herpes simples. As lesões cutâneas apresentam-se como máculas ou 
pápula eritematosas que se desenvolvem com aspectos clássicos de alvo. As manifestações 
bucais se iniciam como mácula, pápulas ou placas eritematosas com formação de vesículas ou 
bolhas que se rompem formando áreas de ulcerações e erosões. O diagnóstico é realizado 
com base nas características clínicas e por exclusão de outras patologias. O objetivo deste 
relato de caso clínico será mostrar a dificuldade de diagnóstico do eritema multiforme, bem 
como suas manifestações clínicas e a importância do cirurgião dentista em saber identificar os 
sinais e sintomas deste processo patológico. Paciente do gênero masculino foi encaminhado 
para Faculdade de Odontologia da UNOESTE com diagnóstico de gengivite. Após exame 
clínico foram constatadas lesões vesiculares e erosões na mucosa jugal, língua, palato, 
gengivas e lábios. Com diagnóstico clínico de eritema multiforme, foi prescrito uso de 
corticosteróide. O paciente fará acompanhamento semestral até o mês de junho de 2012. 
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PR014 - AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES 
PORTADORES DO VÍRUS HIV/AIDS. 
 
SANTOS, ES; JUNIOR, MDS; PARIZI, AGS 
Pacientes com Necessidades Especiais / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste 
Paulista 
Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
A descoberta do vírus da AIDS foi um marco na história da humanidade com desfecho letal 
rápido nos primeiros casos descritos, a doença assumiu caráter crônico, considerada um 
problema de saúde mundial, é caracterizada pela imunossupressão profunda do indivíduo 
favorecendo o surgimento de diversas infecções oportunistas, dentre essas se enquadram as 
manifestações bucais como a Candidíase, a Leucoplasia pilosa, o Sarcoma de Kaposi e as 
doenças periodontais associadas ao HIV. A presença de lesão oral é considerada um marcador 
clínico da doença; ela evidencia o estado imunológico destes pacientes. A maior parte dos 
portadores do HIV desenvolve essas alterações em algum momento da doença. Através do 
exame intraoral muitas dessas lesões podem ser diagnosticadas, sendo de extrema 
importância o conhecimento das manifestações bucais da AIDS pelo cirurgião dentista. Sendo 
assim, este estudo tem por objetivo avaliar a saúde bucal de pacientes  soro- positivos, a 
prevalência de lesões bucais  e o grau de relação entre essas lesões com 
imunocomprometimento desses pacientes. A avaliação será realizada em duas unidades de 
saúde, onde será feita a coleta de dados através do prontuário médico, entrevista específica 
com perguntas quantitativas e exame físico da cavidade bucal. Os resultados coletados serão 
primeiramente submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão 
aplicados os testes adequados. Espera-se através desse estudo determinar a prevalência de 
lesões bucais nos pacientes atendidos nessas unidades, os fatores associados à sua 
ocorrência e assim traçar um perfil epidemiológico desses pacientes.!
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PR015 - ODONTOLOGIA INTRA-UTERINA: AVALIAÇÃO DE MÃES E BEBÊS PARA O 
ESTABELECIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS PARA A CRIANÇA 
 
KUNIOCHI, STB; CANAMARO, VJ; PRADO, RL; TAKAHASHI, K 
Odontopediatria/ Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Pesquisa 
 
A Odontologia Intra-Uterina é um tema de grande importância para a Odontopediatria atual, 
estabelecendo relações entre cuidados pré-natais em gestantes com o comportamento do bebê 
e problemas bucais que este possa desenvolver futuramente. Medidas preventivas devem ser 
tomadas desde o início da gestação, com relação a diminuição no consumo de alimentos 
açucarados principalmente nos quatro primeiro meses. Torna-se essencial a união 
multiprofissional durante o período gestacional para acompanhamento médico e odontológico. 
O objetivo deste trabalho será avaliar a relação entre o acompanhamento odontológico materno 
pré-natal, no comportamento da criança (estabelecimento de hábitos saudáveis) e a 
prevalência de cárie e placa visível. Nesta pesquisa, realizaremos acompanhamento 
odontológico mensal de 25 gestantes, atendidas no Hospital Regional de Presidente Prudente, 
no período de 24 a 32 semanas de gestação, utilizando técnicas e músicas de relaxamento. 
Após o nascimento dos bebês, eles serão examinados para a limpeza da cavidade bucal,com 
aplicação de gaze e verificação da presença de cárie e placa visível. O comportamento dos 
bebês será avaliado conforme a escala de comportamento variando de Tipo 1 a Tipo 4 e a 
presença de placa visível será avaliada através do índice de Greene e Vermillion Modificado. 
Todas as informações obtidas serão preenchidas em ficha clínica e avaliadas através de dados 
estatísticos. Antes do preenchimento desta, o responsável terá preenchido o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Espera-se que através deste, possa ficar evidente que 
desde a gestação o relacionamento mãe-filho se faz necessário através de hábitos saudáveis, 
seguindo os conceitos da Odontologia para bebês. 
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PR016 - AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DO METIL METACRILATO ATRAVÉS DO 
TESTE DE MICRONÚCLEO 
 
ALVES, GR; AVANÇO, GT; ARAÚJO JÚNIOR, AM; PARIZI, JLS; NAI, GA  
Patologia / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista  
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
O metil metacrilato (MMA) é usado na medicina e odontologia. A principal via de exposição 
ocupacional é inalatória. Estudos que simulem a exposição ocupacional poderão contribuir para 
melhor compreensão do seu efeito tóxico genético e o risco dos trabalhadores expostos. O 
objetivo deste estudo é avaliar o potencial genotóxico do vapores do MMA, simulando a 
exposição ocupacional habitual de 8 horas por dia, através do teste de micronúcleo. Para tanto, 
serão utilizados 32 ratos Wistar albinos, machos e adultos, divididos em 3 grupos: A – 
composto por 16 ratos que será exposto ao MMA durante 8 horas diárias, sem água e ração 
durante a exposição; B – composto por 8 ratos,  os quais receberão ciclofosfamida (CPA, CAS 
50-18-0) em dose única subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do experimento (grupo controle 
positivo); C – Composto por 8 ratos, os quais receberão água e ração ad libitum (grupo controle 
negativo). Oito ratos do grupo A e quatro ratos do grupo C e todos do grupo B serão 
sacrificados 24 horas após o início do experimento. Os demais animais dos grupos A e C serão 
sacrificados 5 dias após o início do experimento. Será coletado material da medula óssea de 
cada rato no momento do sacrifício para realização do teste do micronúcleo, para avaliação do 
grau de genotoxicidade. Espera-se observar uma maior incidência de micronúcleos no grupo 
exposto de forma crônica ao MMA. A análise estatística, com nível de significância de α = 0,05, 
a ser realizada dependerá da distribuição dos dados obtidos (normal ou não).  
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PR017 - ANÁLISE IN VITRO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO E ÓLEO DE COPAIBA SOBRE ENTEROCOCCUS FAECALIS 
 
NASCIMENTO, MG; SOUZA MES; ALMEIDA, MC; MORI, GG. 
Endodontia /Curso de Odontologia/ Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Pesquisa 
 
Este trabalho visa estudar, in vitro, a ação antimicrobiana de uma pasta experimental proposta 
como medicação intracanal sobre Enterococcus faecalis. Essa pasta será composta por uma 
associação de hidróxido de cálcio e óleo de copaíba. Para isso, será utilizado o teste de difusão 
em ágar. Dez placas de petri contendo ágar serão utilizadas nesse trabalho. Após o 
preenchimento das placas com ágar, a superfície das mesmas serão inoculadas com 
Enterococcus faecalis (ATCC 29212). Na sequência, serão confeccionados 5 orifícios 
eqüidistantes no ágar, sendo cada um destes preenchidos pelas substâncias a serem testadas: 
pasta experimental de hidróxido de cálcio e óleo de copaíba, óleo de copaíba, pasta de 
hidróxido de cálcio e soro fisiológico, soro fisiológico (controle negativo) e clorexidina a 2% 
(controle positivo). Imediatamente a introdução das substâncias, as placas de petri serão 
armazenadas em estufa a 37oC. Os halos de inibição serão mensurados nos períodos de 24, 
48 e 168 horas. Os dados obtidos serão organizados em tabelas e comparados 
estatisticamente por meio do teste de Kruskal-Wallis, com grau de significância de 5%!
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PR018 - AVALIAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DOS CUIDADORES DE PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS QUANTO À SAÚDE BUCAL 
 
MOREIRA, PN; PADUA, RP; PARIZI, AGS 
Pacientes com Necessidades Especiais / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste 
Paulista 
Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
Pacientes com necessidades especiais são pessoas que apresentam algum tipo de alteração 
sejam elas: físicas, mentais, orgânicas, sociais e/ou comportamentais, que devido essas 
alterações necessitam de cuidados especiais realizados pelos seus responsáveis e/ou 
cuidadores. O objetivo desse trabalho é verificar o grau de dificuldade e o conhecimento dos 
cuidadores sobre a saúde bucal dos seus dependentes. Serão realizadas pesquisas 
quantitativas na Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, com 200 cuidadores 
através de uma entrevista com um questionário estruturado, onde serão realizadas perguntas 
sobre a higiene bucal realizada pelo responsável, a freqüência da visita ao dentista, e as 
dificuldades mais encontradas em relação ao tratamento odontológico. Este trabalho justifica-se 
pela necessidade de avaliar o conhecimento e as dificuldades encontradas pelos cuidadores de 
pacientes com necessidades especiais,em relação aos cuidados com saúde bucal e com isso 
fornecer dados que contribuam para facilitar essas atividades e amenizar os obstáculos 
encontrados pelos cuidadores. O resultado esperado de acordo com a literatura revista é que 
esses cuidadores apresentem certo grau de dificuldade para realização da higienização bem 
como ao acesso ao cirurgião dentista devido à falta de informação. Após a obtenção dos dados 
serão tabulados e aplicados os testes estatísticos adequado. O presente estudo visa verificar 
os problemas odontológicos mais encontrados pelos cuidadores e os profissionais em 
pacientes com necessidades especiais, buscando maneiras para facilitar a abordagem para o 
tratamento desses pacientes. 
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PR019 - ALTERAÇÕES DO ESMALTE DENTÁRIO EM CRIANÇAS NASCIDAS PRÉ-
TERMO E COM BAIXO E MUITO BAIXO PESO  

 
MANZONI, BG; PEREIRA, LR; PRADO, RL; TAKAHASHI, K. 
Odontopediatria / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Pesquisa 
 
O esmalte dental é um derivado ectodérmico, e é produzido pelos ameloblastos, que se 
diferenciam das células do epitélio interno do órgão do esmalte. A amelogênese ocorre em dois 
estágios: formação da matriz do esmalte (fase de secreção) e a mineralização do esmalte (fase 
de maturação). Qualquer fator sistêmico, local ou genético que possam afetar os ameloblastos, 
células extremamente sensíveis nestas fases, pode causar defeitos na superfície do esmalte 
dental. Devido os ameloblastos serem células extremamente frágeis, os defeitos de esmalte 
dentário podem ocorrer por uma variedade de fatores sistêmicos. Sabendo-se que a formação 
da dentição decídua inicia-se durante os primeiros meses de vida intra-uterina, este trabalho 
terá como objetivo verificar a prevalência de hipoplasias e opacidades de esmalte em crianças 
em fase de dentição decídua, nascidas prematuramente e com baixo ou muito baixo peso ao 
nascimento. Serão avaliadas 25 crianças de 2 a 4 anos, gêneros masculino e feminino, 
atendidas na Odonto-Bebê do Hospital Regional da cidade de Presidente Prudente – SP e da 
Odonto-Bebê da UBS Brasil Novo, com as características de prematuridade de baixo e muito 
baixo peso. Os resultados obtidos serão então analisados estatisticamente, levando-se em 
consideração a relação entre variáveis, isto é, a prematuridade e as alterações do esmalte 
dentário. Através desta pesquisa, espera-se ou não encontrar relação entre a prevalência de 
defeitos estruturais do esmalte dentário em crianças na dentição decídua e prematuridade. 
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PR020 - AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DO CIMENTO ENDODÔNTICO GUTTA-
FLOW EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO 
 
SILVA, CAN; DAGUANO, MB; MORI, GG. 
Endodontia/ Curso de Odontologia/ Universidade do Oeste Paulista 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Pesquisa 
 
Este trabalho visa estudar a biocompatibilidade de cimento endodôntico Gutta-Flow que é um 
cimento que tem propriedades que proporcionam obturações homogêneas e mais fáceis de 
realizar, é usado para obturação dos canais radiculares. Para isso, serão utilizados 15 ratos 
machos, com peso corporal entre 180-200g. A região dorsal dos animais receberão duas 
incisões e lateralmente a estas, o tecido cutâneo será divulcionado para a introdução de quatro 
tubos de polietileno, no tecido subcutâneo, de cada rato. Desses tubos, dois estarão 
preenchidos com o cimento Gutta-Flow, um preenchido com óxido de zinco e eugenol (controle 
negativo) e outro tubo, estará vazio (controle positivo). Após 7, 14 e 30 dias das cirurgias, os 
animais serão mortos e as peças obtidas serão processadas em laboratório histotécnico. Os 
cortes histológicos obtidos serão analisados em microscópio de transmissão de luz. Além da 
análise descritiva dos resultados, escores serão estabelecidos de acordo com o processo 
inflamatório e comparados estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis (p<0,05).  
!
!
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PR021 - AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DA Ilex paraguariensis (ERVA MATE) PELO 
TESTE DO MICRONÚCLEO 
 
GIL, CSA; SOUZA, JP; NAI, GA; PARIZI, JLS  
Patologia / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista  
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Pesquisa 
 
A Ilex paraguariensis (erva mate) é uma espécie nativa da América do Sul. O consumo de erva 
mate tem sido associado com aumento nas taxas de câncer oral, de orofaringe, esôfago e 
laringe. A Ilex paraguariensis (erva mate) é largamente consumida, principalmente nas regiões 
Sul e Sudeste do Brasil. O objetivo deste estudo é investigar o potencial genotóxico da Ilex 
paraguariensis (erva mate) preparada com água quente e água fria através do teste de 
micronúcleo. Para tanto, serão utilizados 32 ratos Wistar albinos machos e adultos, divididos 
em 4 grupos: A – Composto por 8 ratos que receberão infusão de chá preparado com água 
quente; B – Composto por 8 ratos que receberão infusão de chá preparado com água fria; C – 
Composto por 8 ratos, os quais receberão ciclofosfamida (CPA, CAS 50-18-0) em dose única 
subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do experimento (grupo controle positivo); D – Composto 
por 8 ratos, os quais receberão somente água e ração (grupo controle negativo). Os animais 
dos grupos A, B e D serão sacrificados 48 horas após o início do experimento e os do grupo C, 
24 horas após. Será coletado material da medula óssea de cada rato no momento do sacrifício 
para realização do teste do micronúcleo, para avaliação do grau de genotoxicidade. Espera-se 
observar maior número de micronúcleos independente da forma de preparação (a quente ou a 
frio) da erva mate. A análise estatística, com nível de significância de α = 0,05, a ser realizada 
dependerá da distribuição dos dados obtidos (normal ou não).  
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PR022 - AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE MICROORGANISMOS DO 
BIOFILME BUCAL E SUA RELAÇÃO COM A ENDOCARDITE INFECCIOSA. 
 
PAULA, EFR; PRIMO, FCC; BERTÃO, JM; 
Patologia Buco Dental / Curso de Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
Pesquisas têm mostrado a possível relação entre as doenças periodontais causadas por 
biofilme bucal com as doenças sistêmicas, sendo uma delas a endocardite infecciosa. Essa 
inter-relação vem sendo questionada devido às bactérias da periodontite quando em contado 
com a circulação sanguínea, causando a bacteremia transitória, podendo estas se acumular 
nas valvas do coração dando um aspecto de vegetação. Este estudo tem o objetivo de avaliar 
as bactérias presentes no biofilme bucal, sendo estas coletas na região interdental de 20 
pacientes da Clinica da Faculdade de Odontologia da UNOESTE. Com o biofilme coletado será 
realizado o procedimento de semeadura em meio de cultura enriquecida e especifico para 
identificação das bactérias constantes do biofilme dental, e análise das colônias desenvolvidas. 
Ainda vamos utilizar o processo de coloração das bactérias, utilizando a técnica da coloração 
de Gram para definir as bactérias em Gram positivas e Gram negativas, para á analise da 
possível relação destas bactérias com as que constam na literatura e posteriormente com as da 
endocardite infecciosa. Após essa comparação será estabelecido à relação quantitativa e 
qualitativa das bactérias, para verificar a inter-relação entre as duas doenças. Justificando 
assim a necessidade de maior conhecimento do cirurgião dentista sobre doenças em geral, 
podendo então reforçar cada vez mais a prevenção de doenças gengivais e periodontais na 
população em geral.  
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PR023 - VISÃO DAS CONDIÇÕES DA SAÚDE BUCAL RELACIONADO COM AS 
CONDIÇÕES SÓCIOS-ECONÔMICAS E CULTURAIS 

MARTINS, AGF; NEGRINHO,IA; PARIZI,JLS 
Departamento de Patologia / Odontologia / Universidade do Oeste Paulista 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Pesquisa 
 
Esta pesquisa visa à avaliação da saúde bucal levando em consideração os aspectos sócio-
econômico e cultural nas cidades de Parapuã, Osvaldo Cruz, Martinópolis, Iepê e Presidente 
Prudente do Oeste do Estado de São Paulo, num período compreendido entre o ano de 2003 a 
2006 em projetos de extensão universitária da Faculdade de Odontologia Dr Mário Leite Braga 
de Presidente Prudente (FOOP) – Unoeste, realizados por acadêmicos do 5º, 6º, 7º termos de 
odontologia, onde se observou prevalência da cárie dental, portadores de prótese dentária, 
frequência de escovação, acesso a métodos de prevenção primária e serviços odontológicos 
públicos e privados, relacionados às condições sócias- econômicas em diferentes idades de 
parte das populações destes municípios, onde foram obtidos informações. As informações para 
esta pesquisa serão coletadas das fichas clínicas realizadas durante o Projeto de Extensão de 
Saúde Bucal da FOOP. Espera-se obter uma macro visão das condições de saúde bucal de 
unidades da região de Presidente Prudente. 
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Menção Honrosa 

TCC009 - ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS E BUCAIS EM PACIENTES 
PORTADORES DA SÍNDROME DO X-FRÁGIL 

SOLLITTO, KC; SANTOS, TMD; AMARAL, COF 

 

Menção Honrosa 

TCC001 - AVALIAÇÃO CLÍNICA DE DOIS SISTEMAS DE CLAREAMENTO DENTAL 

SILVA, FMM; NACANO, LG; GAVA PIZI, ECG 

 

Menção Honrosa 

TCC002 - DOENÇA PERIODONTAL RELACIONADA À INTERCORRÊNCIAS 
GESTACIONAIS: REVISÃO DE LITERATURA 

CAMARGO JL; MESTRINER, RCT; VENTURIM RTZ 

 

Menção Honrosa 

TCC014 - ANÁLISE DA SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS INTERNADAS 

MARQUES, MM; MATHEUS, M; GOMES, LRG 
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Menção Honrosa 

PR004 - AVALIAÇÃO CLÍNICA DE RESTAURAÇÕES CLASSE II EM RESINA COMPOSTA 

FARIA, MA; SASSO, ABM; PIZI, ECG 

 

Menção Honrosa 

PR016 - AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DO METIL METACRILATO ATRAVÉS DO 
TESTE DE MICRONÚCLEO 

ALVES, GR; AVANÇO, GT; ARAÚJO JÚNIOR, AM; PARIZI, JLS; NAI, GA  
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SILVA, CAN; DAGUANO, MB; MORI, GG 
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