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Normas do Resumo 
NORMAS E INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃODE RESUMOS 

 Prazo limite para inscrição: 06/04/2017 para odontojornada@gmail.com 
 
NORMAS DO RESUMO: O resumo deverá ser estruturado. 
CASOS CLÍNICOS:  

• Relado de caso: Introdução, Objetivo, Relato de caso e 
Conclusão.  

PROJETO: 
• Investigação Cientifica: Introdução, Objetivo, Material e Método, 
Resultados Esperados e For. de anal. dos resultados.  
• Relado de caso: Introdução, Objetivo, Relato de caso e Resultados 
Esperados.  
• Revisão de Literatura: Introdução, Objetivo, Metodologia e 
Resultados Esperados. 
Deverá conter entre 200 a 250 palavras. O Título do artigo deve ser 
centralizado, estar em negrito, letras maiúsculas. Não utilizar parágrafos, 
formatar em espaçamento entre linhas simples (1,0), com fonte Arial 12 e 
formato justificado. 3 a 5 Palavras-chave.  

 

INSCRIÇÕES  
CASOS CLÍNICOS: Poderão participar da modalidade de casos clínicos 
alunos da graduação e profissionais de odontologia (com adesão a 
jornada). Para a inscrição será obrigatório o envio do resumo do trabalho 
para o e-mail odontojornada@gmail.com. 
PROJETOS: Para a inscrição será obrigatório o envio do resumo do trabalho 
devidamente corrigido para odontojornada@gmail.com e ENVIADO pelo 
ORIENTADOR.  
Para os projetos: entregar 2 cópias encadernadas na secretária até dia 
06/10/2017. “Se não entregarem não efetiva-se a inscrição”.  
 
INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL: O tempo máximo para cada 
apresentação será de 10 minutos (projetos de pesquisa e casos clínicos). É 
importante que os apresentadores estejam no local com antecedência para 
testarem rapidamente suas apresentações. 
Para os projetos, as apresentações serão realizadas no dia 16/10/2017 a 
partir das 14hs no Teatro César Cava. A escala de horários será divulgada 
até o dia 11/10/2017 na página da jornada e via e-mail para os inscritos. 
Para casos clínicos, as apresentações serão no dia 19/10/2017 em salas a 
serem divulgadas junto ao resultado da seleção dos casos clínicos na página 
da jornada, no dia 11/10/2017 e via e-mail para os inscritos. 
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Relação dos Trabalhos Apresentados 
PROJETOS	DE	TCC	–	MAIO	2017	

TÍTULO	 ALUNOS/ORIENTADOR	 BANCA	 HORÁRIO	
DIA	15/05	SEGUNDA-FEIRA	 	

DESEMPENHO	CLÍNICO	DE	
CIMENTOS	DE	IONÔMERO	DE	
VIDRO	EM	MOLARES	DECÍDUOS	
DE	CRIANÇAS	DE	
ASSENTAMENTOS	
	

BHARBARA	DE	MOURA	
PEREIRA,	TAIS	YUKARI	
KANEKO,	THIAGO	JUNIOR	
DA	SILVA	BONFIM,	
KARINE	TAKAHASHI.	

ANDERSON	
CATELAN	
ANDRESSA	
RESTANI	
OLIVEIRA	
	

9:00	

INFLUÊNCIA	DO	TIPO	DE	ANEL	E	
DA	ESPESSURA	DA	MATRIZ	NO	
RESTABELECIMENTO	DO	
CONTATO	E	CONTORNO	
PROXIMAL	DE	RESTAURAÇÃO	
BULK	FILL	
	

AMANDA	ALBERTONI	DA	
SILVA,	HUGO	VINICIUS	
SOTOSKI,	MARCELA	DA	
SILVA	XAVIER,	PROF.	
DRA°	ELIANE	CRISTINA	
GAVA	PIZI.	
	

ANDERSON	
CATELAN	
ANDRESSA	
RESTANI	
OLIVEIRA	
	

9:20	

INFLUÊNCIA	DOS	SELANTES	DE	
SUPERFICIE	NA	DUREZA	DE	
RESINAS	COMPOSTAS	
	

AMANDA	SÚELLEN	
GIACOMINI	DOS	SANTOS,	
JESSIKA	HOFFER	
CONSORTE,	MARCELA	
POLAY,	RODRIGO	VIEIRA	
CAIXETA	

ANDERSON	
CATELAN	
ANDRESSA	
RESTANI	
OLIVEIRA	
	

9:40	

EFEITO	DE	GÉIS	CLAREADORES	
DE	BAIXA	E	ALTA	
CONCENTRAÇÃO	NA	
RUGOSIDADE	E	MICRODUREZA	
DE	RESINAS	COMPOSTAS	BULK	
FILL	
	

ADRIELLE	LEITE	
MARIANO,	MARIANA	SATI	
CANTALEJO	TSUTSUMI,	
NATALIA	MARANI	
RODRIGUES,	LARISSA	
SGARBOSA	DE	ARAÚJO	
MATUDA,	ELIANE	
CRISTINA	GAVA	PIZI,	
ANDERSON	CATELAN.	
	

DANILO	
LOUZADA	
DE	
OLIVEIRA	
ANDRESSA	
RESTANI	
OLIVEIRA	
	

10:00	

PREVALÊNCIA	DE	LÍNGUA:	
GEOGRAFICA,	FISSURADA	E	
PILOSA	EM	ESTUDANTES	
UNIVERSITÁRIOS.	
	

ANA	CAROLINA	GOMES	
DA	SILVA,	LUANA	ISABEL	
PAIÃO,	MYCHELLE	KEIKO	
WATANABE,	EMMANUEL	
BAZAN,	NADIA	BUCHALLA	
BOSCO.	
	

DANILO	
LOUZADA	
DE	
OLIVEIRA	
ANDRESSA	
RESTANI	
OLIVEIRA	
	

10:20	

EFEITO	DE	AGENTES	
CLAREADORES	NA	DUREZA,	
RUGOSIDADE	DE	SUPERFÍCIE	E	
ALTERAÇÃO	DE	COR	DO	
ESMALTE	DENTAL	
	

ANA	CAROLINE	GODOY	
DE	CARVALHO,	LARISSA	
SGARBOSA	DE	ARAÚJO	
MATUDA,	ELIANE	
CRISTINA	GAVA	PIZI,	
ANDERSON	CATELAN.	
	

DANILO	
LOUZADA	
DE	
OLIVEIRA	
BIANCA	
VICENZA	
GIOPATTO	
	

10:40	

MÉTODOS	DE	MARKETING	
UTILIZADOS	PELOS	CIRURGIÕES	
DENTISTAS	EM	CONSULTÓRIOS	

EDUARDO	ABBOTT	SILVA,	
FELIPE	TEIXEIRA	SILVA,	
THIAGO	BOCCHI	SONODA,	

LUCIANA	
PRADO	
MAIA	

11:00	
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ODONTOLÓGICOS	
	

ROSANA	LEAL	DO	PRADO,	
JULIANE	AVANSINI	
MARSICANO	
	

ANDRAUS	
BIANCA	
VICENZA	
GIOPATTO	
	

CIRURGIA	PERIODONTAL	PRÉ	
PROTÉTICA:	CASO	CLÍNICO	

ALINE	COLNAGO	RIBEIRO,	
LETICIA	MELLUZZI	
BABOLIN	DA	SILVA,	
PAULINA	MAGRINI	
TAVORE,	ROSALINDA	
TANURI	ZANINOTTO	
VENTURIM.	
	

LUCIANA	
PRADO	
MAIA	
ANDRAUS	
BIANCA	
VICENZA	
GIOPATTO	
	

11:20	

EFETIVIDADE	DAS	TÉCNICAS	DE	
MANEJO	DO	COMPORTAMENTO	
INFANTIL	APLICADO	EM	UMA	
CLÍNICA	DE	ODONTOPEDIATRIA	
	

ANA	BEATRIZ	MUSSA	DE	
SIQUEIRA	BARROS,	
PALOMA	UANDRA	
GONÇALVES	PEREIRA,	
TAUANA	VASCONCELOS	
DIAS,	KARINE	
TAKAHASHI	

LUCIANA	
PRADO	
MAIA	
ANDRAUS	
BIANCA	
VICENZA	
GIOPATTO	
	

11:40	

DIA	16/05	TERÇA-FEIRA	 	
ATENDIMENTO	ODONTOLÓGICO	
DOMICILIAR	AO	IDOSO	
DEPENDENTE:	RELATO	DE	CASO	
	

AMANDA	MENDES	
RAMALHO,	LUCAS	
BERTONI	SILGUEIRO,	
MARJORIE	YUKARI	
BARRETO,	GUSTAVO	DE	
ALMEIDA	LOGAR	

PAULA	
LAZILHA	
FALEIROS	
NATHÁLIA	
EVELYN	DA	
SILVA	
MACHADO	

10:00	

EXODONTIA	EM	PACIENTE	QUE	
FAZ	USO	DE	RIVAROXABANA:	
RELATO	DE	CASO	

ANDRESSA	DE	SOUZA	
LIMA,	ISABELA	GUAZI	
MARQUES,	MAIARA	RÓS	
NETO,	GUSTAVO	DE	
ALMEIDA	LOGAR	

PAULA	
LAZILHA	
FALEIROS	
NATHÁLIA	
EVELYN	DA	
SILVA	
MACHADO	

10:20	

ANÁLISE	HISTOLÓGICA	
TECIDUAL	APÓS	A	UTILIZAÇÃO	
DO	LASER	DE	ARSENETO	DE	
GÁLIO	EM	FERIDAS	CIRÚRGICAS	
PÓS	EXODONTIAS	EM	HUMANOS	
	

ANDRÉ	CASANOVA	DE	
OLIVEIRA,	EDMILSON	
JOSÉ	NICOLETE	
RAMPAZZIO,	RAFAEL	
ANTONIO	BAPTISTA	DE	
OLIVEIRA,	ADILSON	DE	
OLIVEIRA	

PAULA	
LAZILHA	
FALEIROS	
NATHÁLIA	
EVELYN	DA	
SILVA	
MACHADO	

10:40	

CONDIÇÃO	PERIODONTAL	NO	
PERÍODO	DE	GESTAÇÃO	-	
RELATO	DE	CASO	
	

ALAF	MARCEL	SOBRINHO	
TEIXEIRA,	CLEUDETE	
APARECIDA	ANDRADE	DA	
SILVA,	JÉSSICA	LARISSA	
MARTINS	IHAUNEUR,	
ADILSON	DE	OLIVEIRA	

GRAZIELA	
GARRIDO	
MORI	
PANUCCI	
YARA	
LOYANNE	
DE	ALMEIDA	
SILVA	LEVI	

11:00	

INFLUÊNCIA	DA	FLUOXETINA	
NA	DOENÇA	PERIODONTAL.	

EDUARDA	CAMILA	DINO	
FERNANDES,	GABRIELA	

GRAZIELA	
GARRIDO	

11:20	
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ESTUDO	IMUNOISTOQUÍMICO	
EM	RATOS	
	

FERNANDA	PEREIRA	
GUEDES,	ADRIELI	DE	
PAULA	NEVES.	
	

MORI	
PANUCCI	
YARA	
LOYANNE	
DE	ALMEIDA	
SILVA	LEVI	

DESEMPENHO	CLÍNICO	DO	RIVA	
LIGHT	CURE	ENCAPSULADO	
APLICADO	COMO	SELANTES	DE	
CICATRÍCULAS	E	FISSURAS	

BRUNA	SOUZA	ANDRADE,	
MARINA	BARDELLI	
ARAUJO,	TAYNA	NATSUMI	
TAKAKURA,	KARINE	
TAKAHASHI	

GRAZIELA	
GARRIDO	
MORI	
PANUCCI	
YARA	
LOYANNE	
DE	ALMEIDA	
SILVA	LEVI	

11:40	

DIA	16/05	TERÇA-FEIRA	 	
ASPECTOS	BUCAIS	E	GERAIS	DA	
SÍNDROME	DE	VACTERL:	
RELATO	DE	CASO.	
	

ANA	FLÁVIA	FERREIRA	
BARROS	DE	SOUZA,	
GUILHERME	PERATELLI	
CARLUCCI,	LETICIA	DA	
SILVA	LIMA,	CRISTHIANE	
OLIVIA	FERREIRA	DO	
AMARAL.		
	

CAROLINA	
DOS	SANTOS	
SANTINONI	
EDER	DA	
SILVA	
DOLENS	

16:00	

ANÁLISE	DO	EFEITO	
ANTIMICROBIANO	DE	UM	
NANOSISTEMA	COMPOSTO	POR	
NANOPARTÍCULAS	MAGNÉTICAS	
DE	ÓXIDO	DE	FERRO,	
QUITOSANA	E	CLORETO	DE	
CETILPIRIDÍNIO	
	

LANAY	CAROLINE	DE	
FREITAS	ASSUMPÇÃO,	
MARCELA	GRIGOLETTO	
MORCELI,	DOUGLAS	
ROBERTO	MONTEIRO.	
	

CAROLINA	
DOS	SANTOS	
SANTINONI	
EDER	DA	
SILVA	
DOLENS	

16:20	

AVALIAÇÃO	DA	QUALIDADE	DE	
SAÚDE	BUCAL	DE	CRIANÇAS	EM	
SITUAÇÃO	DE	ACOLHIMENTO	
INSTITUCIONAL	
	

CAMILA	TEIXEIRA	DO	
NASCIMENTO,	LIDIANE	
DA	SILVA	GRANJEIRO,	
CRISTHIANE	OLÍVIA	
FERREIRA	DO	AMARAL	
	

CAROLINA	
DOS	SANTOS	
SANTINONI	
EDER	DA	
SILVA	
DOLENS	

16:40	

AVALIAÇÃO	DA	SAÚDE	BUCAL	
DE	PACIENTES	OBESOS	
SUBMETIDOS	À	CIRURGIA	
BARIÁTRICA:	ESTUDO	
LONGITUDINAL	
	

NATÁLIA	LIMA	ZAIA,	
YANA	GABRIELA	DA	CRUZ	
ISHIBASHI,	ROSANA	LEAL	
DO	PRADO,	JULIANE	
AVANSINI	MARSICANO	
	

ROSANA	
LEAL	DO	
PRADO	
TEREZINHA	
FATIMA	DE	
SOUZA	

17:00	

AVALIAÇÃO	DA	INFLUÊNCIA	FA	
FLUOXETINA	NA	DOENÇA	
PERIODONTAL	EXPERIMENTAL	
EM	RATOS	ATRAVÉS	DA	
ANÁLISE	DE	PCR.	
	

JENNIFER	TAILICE	DE	
OLIVEIRA	
ALBUQUERQUE,	MILENA	
PÁDUA	PEREIRA,	
MARCELLA	RAVAZZI	
RIBEIRO	MOTTA	
OLIVEIRA,	ADRIELI	DE	
PAULA	NEVES.	
	
	

ROSANA	
LEAL	DO	
PRADO	
TEREZINHA	
FATIMA	DE	
SOUZA	

17:20	
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AVALIAÇÃO	DO	IMPACTO	DE	
CAMPANHA	DE	
ESCLARECIMENTO	SOBRE	
TRAUMATISMO	DENTÁRIO	
	

FRANCIELE	GARCIA	
UCHÔA,	ISABELA	ARIANE	
GARCIA	MARACCI,	
KANANDA	FAGUNDES	
STURARO.		
GRAZIELA	GARRIDO	MORI	
PANUCCI	
	

ROSANA	
LEAL	DO	
PRADO	
TEREZINHA	
FATIMA	DE	
SOUZA	

17:40	

DIA	17/05	QUARTA-FEIRA	 	
ESTUDO	COMPARATIVO	ENTRE	
O	ESTÁGIO	DE	
DESENVOLVIMENTO	DENTÁRIO	
E	IDADE	CRONOLÓGICA	
	

BÁRBARA	FRAZILLI	
GOMES	DA	COSTA,	
LEONARDO	MARTINS	
PAIÃO,	MARIANA	
FRANÇOSO	RIBEIRO	
LEITE,	MARIA	BEATRIZ	
MARANGONE	MONTES,	
LUIZ	ORBOLATO	ROTTA	
	

MARCELO	
POMINI	
Nathália	
Evelyn	
Machado	

14:00	

AVALIAÇÃO	DO	CONHECIMENTO	
E	DA	CONDUTA	DE	URGÊNCIA	
PÓS-TRAUMATISMO	DENTÁRIO	
	

GABRIEL	DOS	SANTOS	
MARQUES,	JEAN	ALVES	
DOS	SANTOS,	SARA	
SABRINA	DE	SENA,	
GRAZIELA	GARRIDO	MORI	
PANUCCI.		

MARCELO	
POMINI	
Yara	
Loyanne	Levi	

14:40	

EFEITO	DA	LASERTERAPIA	NO	
PROCESSO	INFLAMATÓRIO	APÓS	
EXODONTIA	
	

DÉBORAH	SANTOS	SILVA,	
GABRIELLA	MARIANO,	
DANILO	LOUSADA	DE	
OLIVEIRA,	CRISTIANE	
NEVES	ALESSI	PISSULIN	
	

MARCELO	
POMINI	
SHEYLA	
ADRIANE	
RODRIGUES	
OLIVEIRA	
JOÃO	

15:00	

CARACTERIZAÇÃO	DA	
ANATOMIA	FACIAL	E	FUNÇÃO	
MASTIGATÓRIA	DE	PACIENTES	
COM	MORDIDA	CRUZADA	
UNILATERAL	NAS	DENTIÇÕES	
DECÍDUA	E	MISTA	
	

GABRIELA	LIMA	DE	
SOUZA,	GISLAINE	VAIS	DE	
ASSIS,	MARIA	EDUARDA	
PINTO	DOS	SANTOS,	
CRISTIANE	NEVES	ALESSI	
PISSULIN	
	

JANAINA	
CORAZZA	
MONTERO	
SHEYLA	
ADRIANE	
RODRIGUES	
OLIVEIRA	
JOÃO	
	

15:20	

EFEITOS	DA	ADMINISTRAÇÃO	
DE	PROBIÓTICO	NA	
PROGRESSÃO	DA	DOENÇA	
PERIODONTAL	INDUZIDA	POR	
LIGADURA	EM	RATOS	
SUBMETIDOS	A	QUIMIOTERAPIA	
	

JÉSSICA	GOULART	DE	
CASTRO,	LIVIA	PIZZO	
PITTELI,	LUANA	CARLA	
WONS,	YARA	LOYANNE	
DE	ALMEIDA	SILVA	LEVI,	
EDER	DA	SILVA	DOLENS,	
CAROLINA	DOS	SANTOS	
SANTINONI,	FABIANA	
GOUVEIA	STRAIOTO,	
RODRIGO	ANTONIO	
CARVALHO	ANDRAUS,	
LUCIANA	PRADO	MAIA.	
	

JANAINA	
CORAZZA	
MONTERO	
SHEYLA	
ADRIANE	
RODRIGUES	
OLIVEIRA	
JOÃO	
	

15:40	
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AVALIAÇÃO	DO	DANO	BUCAL	À	
EXPOSIÇÃO	CRÔNICA	VIA	ORAL	
AO	ÁCIDO	
DICLOROFENOXIACÉTICO	(2,4-
D)	
	

GISELE	APARECIDA	SALES	
DE	MELLO	ODORIZZI,	
GRACE	MITIKO	ROSATI	
HORI	SATO,	ISABELA	
BOCARDI	PATRÃO,	
GISELE	ALBORGHETTI	
NAI.	
	

JANAINA	
CORAZZA	
MONTERO	
DAVID	
LUCAS	
FICHER	
LUPION	

16:00	

SILICATO	DE	CÁLCIO	E	FOSFATO	
DE	SÓDIO	ALIADO	A	
REGENERAÇÃO	DO	ESMALTE	
DENTÁRIO:	ESTUDO	IN	VITRO	
	

RAQUEL	CHICARELLI	
TREVISI,	ROSANA	LEAL	
DO	PRADO,	JULIANE	
AVANSINI	MARSICANO	
	

JANAINA	
CORAZZA	
MONTERO	
DAVID	
LUCAS	
FICHER	
LUPION	

16:20	

INFLUÊNCIA	DE	DIFERENTES	
COMPOSIÇÕES	DE	RESINA	
COMPOSTA	NA	VISCOSIDADE	
APÓS	AQUECIMENTO	
	

ANNE	CAROLINE	
FERNANDES	COSTA	
PEREIRA	
FERNANDA	TORRES	
MONTEIRO	
NATALIA	CRISTINA	
ALVES	LEANDRO	
HUGO	ALBERTO	VIDOTI	

ADRIELE	DE	
PAULA	
NEVES	
DAVID	
LUCAS	
FICHER	
LUPION	

16:40	

CONDIÇÃO	DE	SAÚDE	BUCAL	EM	
POLICIAIS	MILITARES	E	
SÍNDROME	DE	BURNOUT	
	

ANA	FLÁVIA	MARIANO,	
GABRIELA	PERES	
PIQUIONE,	ISABEL	DE	
LIMA	ANDRADE	DOS	
SANTOS,	JULIANE	
AVANSINI	MARSICANO,	
ROSANA	LEAL	DO	PRADO	

ADRIELE	DE	
PAULA	
NEVES	
VÍTOR	
GENARO	

17:00	

ANÁLISE	DA	RESISTÊNCIA	
FLEXURAL	DE	
NANOCOMPÓSITOS	
EXPERIMENTAIS	DE	
PEEK/NANOHIDROXIAPATITA	
PARA	USO	ODONTOLÓGICO	
	

GABRIELA	SUMIE	
YAGUINUMA	GONÇALVES	
LETÍCIA	AKEMI	
MIZUKAVA	
LORENA	SCAIONI	SILVA	
HUGO	ALBERTO	VIDOTTI	
	

ADRIELE	DE	
PAULA	
NEVES	
VÍTOR	
GENARO	

17:20	

TAURODONTISMO:	PRESENÇA	
NA	ODONTOPEDIATRIA	
	

CAROLAINE	ANZOLIN	
ELIAS,	MARIANA	
SAMPAIO	RAMINELLI,	
ADILSON	DE	OLIVEIRA		
	

ADRIELE	DE	
PAULA	
NEVES	
VÍTOR	
GENARO	

17:40	

	
TRABALHOS	DE	CONCLUSÃO	DE	CURSO	MAIO/2017	

QUARTA-FEIRA	MANHÃ	17/05/2017	
EFEITO	DO	ADESIVO	
DENTINÁRIO	NA	
RETENÇÃO	DE	
SELANTES	RESINOSOS:	
AVALIAÇÃO	CLÍNICA	

KAMILLA	
PRADA	
RODRIGUES	
DE	BARROS,	
LUIZA	
BENETTI	
SANCHES,	

ELIANE	
CRISTINA	
GAVA	PIZI	
	
	

LARISSA	
SGARBOSA	
DE	ARAUJO	
MATUDA	
AMANDA	
VESSONI	
BARBOSA	

8:00	
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VICTOR	
MUNHOZ	
ANDRADE	

KASUYA	

AVALIAÇÃO	DA	
PERCEPÇÃO	ESTÉTICA	
DE	ESCOLARES	NA	
HIPOMINERALIZAÇÃO	
MOLAR-INCISIVO	
	

ALINE	GOMES	
DE	FRANÇA,	
ANA	CLARA	
SILVA	
BARCELOS,	
GISLAINE	DE	
FREITA	ALVES		

KARINE	
TAKAHASHI	

ÉDER	DA	
SILVA	
DOLENS	
JULIANE	
AVANSINI	
MARSICANO	

8:40	

AVALIAÇÃO	DE	SAÚDE	
BUCAL	DE	PACIENTES	
COM	PROBLEMAS	
RENAIS		
	

BÁRBARA	
REGINA	
ZIOLKSWKI	
DA	SILVA,	
FERNANDA	
SILVA	ALVES,	
LARIANE	
MARTINS	
LOPES		

JULIANE	
AVANSINI	
MARSICANO	
ROSANA	
LEAL	DO	
PRADO	
	

GUSTAVO	
DE	
ALMEIDA	
LOGAR	
ADRIELE	DE	
PAULA	
NEVES	

9:20	

A	SAÚDE	BUCAL	NA	
ÓTICA	DO	IDOSO	E	DOS	
ACADÊMICOS	DE	
ENFERMAGEM	
	

THAIS	
MEDEIROS	
DENADAI,	
DANILO	
FERREIRA	
BORGES,	
MARIA	
FERNANDA	
RIPOL	MAFIA,		

ROSANA	
LEAL	DO	
PRADO	
JULIANE	
AVANSINI	
MARSICANO	
PAULA	
MIRALHA	
GUIMARÃES	
DE	LIMA	

HUGO	
ALBERTO	
VIDOTTI	
CLAUDIA	
DE	
OLIVEIRA	
LIMA	
COELHO	

10:00	

PROMOÇÃO	DE	SAUDE	
BUCAL	PARA	PESSOAS	
PORTADORAS	DE	
PARALISIA	CEREBRAL	
	

GABRIEL	
MARQUES	DE	
SOUZA,	
ALEXANDRE	
TOMIAZZI	G.	
CHAGAS,	
ANDREIA	
HELOISA	
MUZA	DA	
SILVA	

ROSANA	
LEAL	DO	
PRADO	
JULIANE	
AVANSINI	
MARSICANO		

ADILSON	
DE	
OLIVEIRA	
GUSTAVO	
DE	
ALMEIDA	
LOGAR	

10:40	

TRATAMENTO	
ODONTOLÓGICO	APÓS	
TRAUMA	DENTÁRIO	–	
RELATO	DE	CASO	
CLÍNICO.	
	

FERNANDA	
MENDONÇA	
PEREIRA,	
GISELE	
MARTINEZ	
LOURENÇO	DE	
OLIVEIRA,	
RAFAELA	
PIGOZZI		

RODRIGO	
VIEIRA	
CAIXETA	

HUGO	
ALBERTO	
VIDOTTI		
GRAZIELA	
AVILA	
GALHANO	
LOGAR	

11:20	
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QUINTA-FEIRA	TARDE	18/05	

REABILITAÇÃO	DE	
REBORDOS	
SEVERAMENTE	
REABSORVIDOS:	
RELATO	DE	CASO	
CLÍNICO	

LUCIANA	
GRISANI	
ANDRADE,	
SIMONE	
SOUSA	F.	
CARAVINA,	
THIAGO	
YUGI	OTIAI	

JOSÉ	
ANTÔNIO	
PEGINO	
MARQUES	
FABIANA	
GOUVEIA	
STRAIOTO	

FABIO	
HIDEO	
KAIAHARA	
GRAZIELA	
AVILA	
GALHANO	
LOGAR	

14:00	

IRRIGAÇÃO	
SUBGENGIVAL	DE	
INFUSÃO	DE	CAMOMILA	
OU	TANSAGEM	COMO	
TRATAMENTO	
COADJUVANTE	DA	
DOENÇA	PERIODONTAL.	
REVISÃO	DE	
LITERATURA	
	

DENER	
HIGOR	
BEZERRA	
PADILHA	
GÓES		

CAROLINA	
SANTINONI	

ADRIELE	DE	
PAULA	
NEVES	
PAULA	
LAZILHA	
FALEIROS	
	

14:40	

AVALIAÇÃO	
ESTOMATOLÓGICA	EM	
PACIENTE	
ONCOLÓGICOS	
SUBMETIDOS	À	
QUIMIOTERAPIA	
	

ANA	
CLAUDIA	
FANTUCI,	
GIOVANA	
ROCHA	
LAMBER,	
MARCELA	
LUCIO	
CALDEIRA,		

JOSÉ	MARIA	
BERTÃO	
	
	

ARLETE	
GOMES	
SANTOS	
PARIZI	
PEDRO	
ANGELO	
CINTRA	

15:20	

USO	DE	FLUORETOS	NO	
TRATAMENTO	DE	
HIPOMINERALIZAÇÃO	
MOLAR	INCISIVO	–	
RELATO	DE	CASO	
	

JÚLIO	CÉSAR	
LOZI	
LACERDA		

KARINE	
TAKAHASHI	

ROSANA	
LEAL	DO	
PRADO	
JULIANE	
AVANSINI	
MARSICANO	

16:00	

MESIODENS:	RELATO	DE	
CASO	

	

ANDERSON	
RAFAEL	DOS	
SANTOS,	
MARCELLA	
VASQUES	
FREIRE		

ANA	
BHEATRIZ	
MARANGONI	

KARINE	
TAKAHASHI	
CRISTIANE	
NEVES	
ALESSI	
PISSULIM	

16:40	

HARMONIA	E	
CORREÇÃO	DO	SORRISO	
GENGIVAL	POR	MEIO	DE	
GENGIVOPLASTIA:	
RELATO	DE	CASO		

GIAN	
MARCOS	DA	
SILVA,	
RAFAELA	
FARIAS	
GOMES	
BERTOLLI		

ELCIO	
MARIO	
FARIA	
JUNIOR	

CAROLINA	
DOS	SANTOS	
SANTINONI	
PAULA	
LAZILHA	
FALEIROS	
	

15:20	
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SEXTA-FEIRA	MANHÃ	19/05	
AVALIAÇÃO	DA	
CONDIÇÃO	BUCAL	DE	
PACIENTES	OBESOS	
MÓRBIDOS	E	
BARIÁTRICOS	
	

KARINA	
EVANGELISTA	
DA	SILVA,	
MARIA	
CAROLINA	
RODRIGUES,	
NATALY	DARA	
MORAES	
SANTOS		

JULIANE	
AVANSINI	
MARSICANO	
ROSANA	LEAL	
DO	PRADO,	
	

KARINE	
TAKAHASHI	
ARLETE	
GOMES	
SANTOS	
PARIZI	
	

8:00	

GLOSSECTOMIA	–	
RELATO	DE	CASO	
	

FERNANDO	
LUVIZETO	
SOARES,	JOÃO	
RICARDO	
ALVAREZ	
NICOLOSI	
JUNIOR,	LAYNE	
RODRIGUES	
GUIMARÃES.	

DANILO	
LOUZADA	DE	
OLIVEIRA	

DOUGLAS	
ROBERTO	
MONTEIRO	
GRAZIELA	
AVILA	
GALHANO	
LOGAR	
	

8:40	

SÍNDROME	DE	WEST:	
ASPECTOS	SISTÊMICOS,	
ESTOMATOLÓGICOS	E	
RELATO	DE	CASOS	
	

BLENDA	LOBO	
NOGUEIRA,	
MARIA	JOSÉ	
BORGES	
VIEIRA		

CRISTHIANE	
AMARAL	
	

ADILSON	
DE	
OLIVEIRA	
GUSTAVO	
DE	
ALMEIDA	
LOGAR	

9:20	

APLICAÇÃO	DE	
FIBRINA	RICA	EM	
PLAQUETAS	E	
LEUCÓCITOS	(L-PRF)	
NA	ODONTOLOGIA:	
RELATO	DE	CASO	
CLÍNICO.	

BRUNO	CRUZ	
MORIKI,	SILVIA	
REGINA	
MARQUES	
FRANÇA,	
VALQUIRIA	DE	
SOUZA	SCHOTT	

ROSALINDA	
TANURI	
ZANINOTTO	
VENTURIM	

CAROLINA	
DOS	
SANTOS	
SANTINONI	
ADRIELE	
DE	PAULA	
NEVES	

10:00	

ABORDAGEM	
PSICOLÓGICA	E	
CIRURGICA	DE	
MESIODENS	EM	
ODONTOPEDIATRIA:	
RELATO	DE	CASO	
	

CAROLINE	
MONTEIRO	
DOS	SANTOS,	
ISABELLA	
CIQUEIRA	
CAMPOS	ALVES		

KARINA	
TAKARASHI	
	

DANILO	
LOUZADA	
DE	
OLIVEIRA	
ADILSON	
DE	
OLIVEIRA	

10:40	
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Menção Honrosa – Trabalhos de 
Conclusão de Curso 

SÍNDROME	DE	WEST:	
ASPECTOS	SISTÊMICOS,	
ESTOMATOLÓGICOS	E	
RELATO	DE	CASOS	
	

BLENDA	LOBO	
NOGUEIRA,	MARIA	
JOSÉ	BORGES	VIEIRA		

CRISTHIANE	
AMARAL	
	

1º	lugar	

A	SAÚDE	BUCAL	NA	
ÓTICA	DO	IDOSO	E	DOS	
ACADÊMICOS	DE	
ENFERMAGEM	
	

THAIS	MEDEIROS	
DENADAI,	DANILO	
FERREIRA	BORGES,	
MARIA	FERNANDA	
RIPOL	MAFIA,		

ROSANA	LEAL	DO	
PRADO	
	

2º	lugar	

HARMONIA	E	
CORREÇÃO	DO	SORRISO	
GENGIVAL	POR	MEIO	DE	
GENGIVOPLASTIA:	
RELATO	DE	CASO		

GIAN	MARCOS	DA	
SILVA,	RAFAELA	
FARIAS	GOMES	
BERTOLLI		

ELCIO	MARIO	
FARIA	JUNIOR	

3º	lugar	
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Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos 
de Conclusão de Curso 

TÍTULO	 ALUNOS/ORIENTADOR	 HORÁRIO	
AVALIAÇÃO	DA	SAÚDE	BUCAL	
DE	PACIENTES	OBESOS	
SUBMETIDOS	À	CIRURGIA	
BARIÁTRICA:	ESTUDO	
LONGITUDINAL	
	

NATÁLIA	LIMA	ZAIA,	YANA	
GABRIELA	DA	CRUZ	
ISHIBASHI,	ROSANA	LEAL	DO	
PRADO,	JULIANE	AVANSINI	
MARSICANO	
	

1º	lugar	

AVALIAÇÃO	DA	INFLUÊNCIA	FA	
FLUOXETINA	NA	DOENÇA	
PERIODONTAL	EXPERIMENTAL	
EM	RATOS	ATRAVÉS	DA	
ANÁLISE	DE	PCR.	
	

JENNIFER	TAILICE	DE	
OLIVEIRA	ALBUQUERQUE,	
MILENA	PÁDUA	PEREIRA,	
MARCELLA	RAVAZZI	RIBEIRO	
MOTTA	OLIVEIRA,	ADRIELI	
DE	PAULA	NEVES.	
	

2º	lugar	

CONDIÇÃO	DE	SAÚDE	BUCAL	EM	
POLICIAIS	MILITARES	E	
SÍNDROME	DE	BURNOUT	
	

ANA	FLÁVIA	MARIANO,	
GABRIELA	PERES	PIQUIONE,	
ISABEL	DE	LIMA	ANDRADE	
DOS	SANTOS,	JULIANE	
AVANSINI	MARSICANO,	
ROSANA	LEAL	DO	PRADO	

3º	lugar	

INFLUÊNCIA	DO	TIPO	DE	ANEL	E	
DA	ESPESSURA	DA	MATRIZ	NO	
RESTABELECIMENTO	DO	
CONTATO	E	CONTORNO	
PROXIMAL	DE	RESTAURAÇÃO	
BULK	FILL	
	

AMANDA	ALBERTONI	DA	
SILVA,	HUGO	VINICIUS	
SOTOSKI,	MARCELA	DA	SILVA	
XAVIER,	PROF.	DRA°	ELIANE	
CRISTINA	GAVA	PIZI.	
	

3º	lugar	
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Resumos dos Projetos de Trabalhos de 
Conclusão de Curso 

	
 

DESEMPENHO CLÍNICO DE CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO EM 
MOLARES DECÍDUOS DE CRIANÇAS DE ASSENTAMENTOS 

 
BHARBARA DE MOURA PEREIRA, TAIS YUKARI KANEKO, THIAGO 
JUNIOR DA SILVA BONFIM, KARINE TAKAHASHI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A cárie dentária é uma doença multifatorial, que quando 
adquirida na infância, comprometerá a qualidade de vida adulta trazendo 
sérias consequências. O ATR é um meio restaurador empregado em locais 
de poucos recursos e de baixo acesso odontológico, não sendo necessária a 
utilização de instrumentos rotativos. Nesta técnica, é utilizado como material 
restaurador, o CIV, pois o mesmo possui uma boa biocompatibilidade, 
coeficiente de expansão térmica similar ao do dente e liberação de flúor. 
Objetivo: Este estudo visa avaliar comparativamente o desempenho clínico 
de cimentos de ionômero de vidro Maxxion R e Ionz aplicados em molares 
decíduos de crianças moradoras de assentamentos rurais na técnica de 
adequação do meio bucal aos 6, 12 e 18 meses após o tratamento. Material 
e Método: Participarão desta pesquisa 100 crianças moradoras de 
assentamentos rurais do Pontal do Paranapanema. Serão selecionados 200 
dentes cariados (molares decíduos) de crianças na faixa etária entre 18 
meses e 10 anos, com lesão cariosa envolvendo face oclusal. Os dentes 
serão divididos igualmente em dois grupos, no Grupo I, será aplicado o 
Maxion R, e o Grupo II, IonZ. Forma de Análise dos Resultados: Será 
realizada através do teste não paramético de Kruskal-Wallis, U de Mann-
Whitney e de correlações múltiplas de Dunn (5% de probabilidade) no 
software Biostat 5.0. Resultados Esperados: O resultado esperado é que se 
possa encontrar um material que apresente bons resultados no emprego da 
técnica restauradora atraumática. 
 
Palavras-chave: Cárie Dentária; Dentição Decídua; Cimentos de Ionômeros 
de Vidro; Assentamentos Rurais; Crianças. 
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INFLUÊNCIA DO TIPO DE ANEL E DA ESPESSURA DA MATRIZ NO 
RESTABELECIMENTO DO CONTATO E CONTORNO PROXIMAL DE 

RESTAURAÇÃO BULK FILL 
 
AMANDA ALBERTONI DA SILVA, HUGO VINICIUS SOTOSKI, MARCELA 
DA SILVA XAVIER,	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O restabelecimento do contato proximal é fundamental para 
evitar a impacção alimentar e manter a saúde do periodonto. Sabendo-se que 
uma das maiores dificuldades em restaurações classe II em resina composta 
é justamente o contato proximal, necessita-se então dispor de técnicas e 
materiais que busquem melhorias. Objetivo: Avaliar a influência de diferentes 
matrizes e anéis de separação no restabelecimento do contato proximal com 
os dentes adjacentes em restaurações de resina composta bulk fill. Materiais 
e Métodos: Serão realizadas restaurações em resina composta classe II com 
resina bulk fill (3M) os fatores em estudo serão (1) tipos de matrizes em três 
níveis (matriz circunferencial, Unimatriz e Palodent) e (2) anel de separação 
em dois níveis (Palodent e Unimatriz). Cada grupo será constituído por 10 
dentes, que serão colocados em manequins, restaurados e avaliados. A força 
do contato proximal será medida por um dispositivo de pressão de contato 
proximal, que será inserido em uma máquina de ensaio universal Instron. O 
cálculo da área de contato proximal será avaliado através de uma tira de 
carbono colocada entre os dentes adjacentes, O dente será removido do 
manequim, fotografado e digitalizado e após, serão submetidos ao teste para 
cálculo da área pelo software imagemJ. Forma de analise dos resultados: 
Os dados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise 
exploratória e posteriormente serão aplicados teste estatísticos adequados. 
Resultados esperados: Esperamos encontrar a partir dos testes realizados 
com matrizes e anéis, quais apresentam melhor força de contato proximal, o 
que acarretará num melhor desempenho clínico. 
 
Palavras chaves: Restauração Dentária Permanente, Resinas Compostas,  
Polimerização, Bandas de Matriz,  Adaptação Marginal Dentária. 
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INFLUÊNCIA DOS SELANTES DE SUPERFICIE NA DUREZA DE 
RESINAS COMPOSTAS 

 
AMANDA SÚELLEN GIACOMINI DOS SANTOS, JESSIKA HOFFER 
CONSORTE, MARCELA POLAY, RODRIGO VIEIRA CAIXETA.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
	
Introdução: As resinas compostas tem sido o material de escolha para 
confecção de restaurações, proporciona melhor estética e preparos mais 
conservadores. As restaurações em resinas compostas podem reestabelecer 
cor, brilho, forma e função dos dentes desde que realizadas com critérios 
técnicos. O acabamento e polimento também podem ajudar na melhoria da 
estética e da função das restaurações ao deixá-las com contornos e texturas 
próximas da anatomia natural da coroa dental. Objetivo: Avaliar a 
microdureza de dois diferentes tipos de resinas compostas após 
procedimentos de acabamento/polimento com e sem aplicação do selante de 
superfície. Material e método: Após a confecção dos 60 corpos de prova 
serão armazenados em água destilada a 37±1º C por 24 horas em estufa 
bacteriológica e serão distribuídos aleatoriamente nos 6 grupos de acordo 
com o tipo de resina composta e de selante utilizado ou não. A realização do 
acabamento/polimento será feito por um único operador treinado. 
Aproximadamente 24 horas após esta etapa, ou seja, após a aplicação ou 
não do selante será avaliada a dureza de cada superfície dos corpos de 
prova. Resultados esperados: Espera-se que a aplicação de qualquer 
selante estudado proporcione nas superfícies das resinas compostas 
nanopartículada e microparticulada, melhoria na microdureza superficial em 
comparação com as superfícies não seladas. Espera-se também que o 
selante VLB proporcione melhor ou similar desempenho na microdureza 
superficial comparado ao selante tradicional. Forma de análise e 
resultados: Os dados coletados serão primeiramente tabulados e 
submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os 
testes estatísticos adequados. 
	
Palavras chave: Selantes Dentários, Resinas Compostas. Restauração 
Dentária Permanente. 
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EFEITO DE GÉIS CLAREADORES DE BAIXA E ALTA CONCENTRAÇÃO 
NA RUGOSIDADE E MICRODUREZA DE RESINAS COMPOSTAS BULK 

FILL 
 
ADRIELLE LEITE MARIANO, MARIANA SATI CANTALEJO TSUTSUMI, 
NATALIA MARANI RODRIGUES, LARISSA SGARBOSA DE ARAÚJO 
MATUDA, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI, ANDERSON CATELAN. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Restaurações adesivas em regiões não estéticas não 
necessitam de substituição após o clareamento dental. Entretanto, tem sido 
relatado que os agentes clareadores em contato com os compósitos podem 
diminuir sua dureza e aumentar sua rugosidade. Objetivo: O propósito neste 
estudo será avaliar o efeito de géis clareadores de baixa e alta concentração 
na rugosidade de superfície e dureza de diferentes resinas compostas do tipo 
bulk fill. Material e Método: Serão testados 1 compósito convencional (Filtek 
Z250 - 3M Espe), 3 compósitos bulk fill (Filtek Bulk Fill - 3M Espe, Aura Bulk 
Fill - SDI e Tetric N-Ceram Bulk Fill - Ivoclar Vivadent) e 3 géis clareadores 
(Opalescence PF 20%, Opalescent Boost 40% e Opalescence Quick 45% - 
todos Ultradent). Serão confeccionados corpos de prova (n = 10) com 6 mm 
de diâmetro e 2 mm de espessura, os quais serão clareados com um dos três 
clareadores, ou não clareado (grupo controle). A rugosidade de superfície 
será obtida com um cut-off de 0,25 mm usando um rugosímetro portátil. Já a 
dureza será mensurada usando um microdurômetro com indentador Knoop 
sob uma carga de 50 g por 15 s. As propriedades serão avaliadas antes e 
após o clareamento. Forma de Análise dos Resultados: Os dados obtidos 
serão tabulados e submetidos à análise exploratória e posteriormente serão 
aplicados os testes estatísticos mais adequados. Resultados Esperados: 
Espera-se que a rugosidade e dureza dos compósitos bulk fill não sejam 
alteradas pela aplicação dos géis clareadores. 
 
Palavras-chave: Resinas Compostas, Clareamento Dental, Dureza, 
Propriedades Físicas. 
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PREVALÊNCIA DE LÍNGUA: GEOGRAFICA, FISSURADA E PILOSA EM 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. 

 
ANA CAROLINA GOMES DA SILVA, LUANA ISABEL PAIÃO, MYCHELLE 
KEIKO WATANABE, EMMANUEL BAZAN, NADIA BUCHALLA BOSCO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Influências comportamentais, ambientais e genéticas resultam 
em manifestações físicas na cavidade oral, em especial na língua, onde a 
mesma pode acabar apresentando características consideradas anormais 
quando comparada com a fisiologia natural do individuo. Objetivo: O objetivo 
desta pesquisa será avaliar a prevalência de língua: Geográfica, Fissurada e 
Pilosa em estudantes universitários na faixa etária entre 18 a 25 anos, devido 
a sua diversidade anatômica e patológica. Material e Método: Serão 
incluídos indivíduos entre 18 e 25 anos de idade de ambos os gêneros, raças 
e etnia, que serão submetidos a uma analise clinica da língua onde serão 
observadas suas características físicas para serem classificadas e a um 
formulário para complemento do diagnostico e conclusão da pesquisa. 
Forma de Análise dos Resultados: Os dados serão estatisticamente 
analisados com o objetivo de avaliar possíveis diferenças e causas entre os 
três tipos de línguas a serem estudadas, e adicionalmente verificar se existe 
algum fator em destaque relacionado com a prevalência das mesmas. 
Resultados Esperados: Espera-se ter melhor conhecimento em relação às 
características anatômicas e patológicas destes tipos específicos de língua, 
enfatizando e analisando a conduta do paciente em relação a higiene oral, 
alimentação e os parâmetros de medida geral de prevalência e incidência das 
mesmas. 
 

Palavras-chave: Língua Fissurada, Glossite Migratória Benigna, 
Língua Pilosa. Estudantes. 
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EFEITO DE AGENTES CLAREADORES NA DUREZA, RUGOSIDADE DE 
SUPERFÍCIE E ALTERAÇÃO DE COR DO ESMALTE DENTAL 

 
ANA CAROLINE GODOY DE CARVALHO, LARISSA SGARBOSA DE 
ARAÚJO MATUDA, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI, ANDERSON CATELAN. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O clareamento é um procedimento rotineiro em consultórios por 
se mostrar seguro, conservador e eficaz, porém tem sido relatado que os 
agentes clareadores podem causar alterações morfológicas no esmalte. 
Objetivo: Avaliar as alterações causadas na superfície do esmalte submetido 
a quatro diferentes agentes clareadores. Material e Método: Serão 
selecionados 50 blocos dentais com dureza entre 300-340Kgf/mm2 
previamente submetidos a leituras iniciais de dureza Knoop, rugosidade de 
superfície e cor, os espécimes serão divididos em 5 grupos (n=10). O Grupo 
Controle será mantido em saliva artificial durante todo o período 
experimental, o Grupo Peróxido de Carbamida (PC) 20% será clareado por 
2h diárias durante 14 dias, o Grupo Peróxido de Hidrogênio (PH) 9,5% será 
clareado por 30min diários durante 14 dias, no Grupo PH 38%  o clareador 
será aplicado durante 15min, o gel será removido e o agente clareador será 
reaplicado por mais duas vezes, o clareamento será repetido por mais 2 
vezes de 7 em 7 dias, totalizando três sessões e no Grupo PC 45% serão 
realizadas três sessões de 30min cada de 7 em 7 dias. Todos os grupos após 
os procedimentos clareadores terão o gel removido, serão lavados e 
mantidos em saliva. Ao final dos tratamentos clareadores a rugosidade, 
dureza e alteração de cor serão reavaliadas. Forma de Análise dos 
Resultados: Os dados obtidos serão tabulados e analisados com os testes 
estatísticos mais adequados. Resultados Esperados: Espera-se que o 
clareamento utilizando o PC 45% promova menores alterações na superfície 
do esmalte dentário sem perder a eficácia clareadora. 
 
Palavras-chave: Peróxido de carbamida, Peróxido de Hidrogênio, 
Clareamento Dentário, Dureza, Rugosidade. 
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MÉTODOS DE MARKETING UTILIZADOS PELOS CIRURGIÕES 
DENTISTAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS 

 
EDUARDO ABBOTT SILVA, FELIPE TEIXEIRA SILVA, THIAGO BOCCHI 
SONODA, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE AVANSINI MARSICANO 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O Brasil é o país com um dos maiores números de cirurgiões 
dentistas de todo mundo, cerca de 19% do mundo todo. Porém, mesmo 
tendo um dos maiores números de profissionais da área, há um desequilíbrio 
na distribuição dos mesmos, além disto, o mercado para os cirurgiões 
dentistas está cada vez mais competitivo. Desta forma, é necessário buscar 
um diferencial, e uma das ferramentas que os cirurgiões buscam é o 
marketing, porém deve-se respeitar os limites propostos pelo Código de Ética 
Odontológico. Objetivo: O objetivo deste estudo será avaliar as ferramentas 
de marketing utilizadas por cirurgiões dentistas em consultórios particulares e 
comparar com questões éticas do Conselho Federal de Odontologia. Material 
e Método: A pesquisa irá entrevistar cirurgiões dentistas de ambos sexos, de 
todas as idades, inscritos no Conselho de Odontologia e que atuam em 
consultórios odontológico particular na cidade de Presidente Prudente - SP 
(608 cirurgiões dentistas). A pesquisa será feita através de um questionário, 
que abordará questões sobre marketing, como o conhecimento do assunto e 
métodos/protocolo de utilização. Forma de análise dos resultados:	 Os 
dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise 
estatística descritiva e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos 
adequados. Resultados Esperados: O resultado esperado é que possa 
avaliar o conhecimento e os métodos em relação ao marketing utilizados 
pelos cirurgiões dentistas dentro dos consultórios particulares. E, a partir 
dessa pesquisa, criar novos protocolos de divulgação para atingir o público 
alvo.  
 
Palavras-chave: Odontólogos, Marketing de Serviços de Saúde, 
Consultórios Odontológicos  
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CIRURGIA PERIODONTAL PRÉ PROTÉTICA: CASO CLÍNICO 
ALINE COLNAGO RIBEIRO, LETICIA MELLUZZI BABOLIN DA SILVA, 
PAULINA MAGRINI TAVORE, ROSALINDA TANURI ZANINOTTO 
VENTURIM. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Em cirurgias periodontais pré protéticas, a espessura e o 
tamanho do rebordo alveolar podem ser fundamentais para estética, mas 
principalmente para maximizar a função das próteses, sejam elas removíveis 
ou não. Por isso é de grande relevância ter conhecimento a respeito dos 
defeitos de rebordo e conhecer as terapias cirúrgicas utilizadas no tratamento 
corretivo desses defeitos. Objetivo: O objetivo desse estudo será relatar 
caso clinico de regularização de rebordo alveolar superior direito, seguida de 
correção de defeito de rebordo superior anterior, de um mesmo paciente, por 
meio de cirurgia periodontal pré protética, anterior a colocação de prótese 
parcial removível. Relato de Caso: Paciente A.C., 67 anos, gênero 
masculino apresenta crescimento hiperplásico fibroso, que muito o incomoda, 
na região posterior superior direita, em decorrência de atrofia do rebordo por 
desuso. O paciente apresenta também, defeito de rebordo na região do 
incisivo lateral superior esquerdo, por perda da tábua óssea vestibular. Após 
planejamento do caso, anteriormente a confecção de prótese parcial 
removível será realizada cirurgia plástica pré protética, a fim de regularizar 
esse rebordo. Um enxerto de tecido conjuntivo será removido do interior do 
tecido fibrótico hiperplásico, que deverá ser excisionado da região edêntula 
do rebordo posterior direito e em seguida será reaproveitado na região 
anterior, onde se encontra o defeito. Resultados Esperados: Espera-se com 
o resultado dessa terapia pré protética, que o paciente obtenha sobretudo 
conforto, melhorando a qualidade e estabilidade da prótese parcial removível 
que será confeccionada, além de maximizar a estética. 
 

 
Palavras-chave:	 Periodontia, Rebordo Alveolar, Próteses Parciais 
Removíveis. 
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EFETIVIDADE DAS TÉCNICAS DE MANEJO DO COMPORTAMENTO 
INFANTIL APLICADO EM UMA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA 
 
ANA BEATRIZ MUSSA DE SIQUEIRA BARROS, PALOMA UANDRA 
GONÇALVES PEREIRA, TAUANA VASCONCELOS DIAS, KARINE 
TAKAHASHI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
 
Introdução: Muitos indivíduos, inclusive crianças, deixam de realizar 
tratamentos odontológicos devido a acreditarem que serão expostos a 
procedimentos que gerem dor. Esse receio gera medo e ansiedade, 
sentimentos os quais interferem no comportamento do pacientes durante o 
procedimento, devido a isso muitas vezes ao cirurgião dentista precisa fazer 
o uso de técnicas de manejo, as quais o auxiliam na realização com sucesso 
e o mínimo de traumas possível do tratamento do paciente odontoediátrico 
Objetivo: verificar com estudantes de odontologia em clínica de 
Odontopediatria as técnicas de manejo mais empregadas e se foram efetivos 
ou não na abordagem do paciente odontopediátrico. Material e Método: 
Participarão desta pesquisa, 50 crianças na faixa etárias de 7 a 12 anos 
pacientes da clinica de odontopediatria da Unoeste. Após o atendimento 
clínico, os alunos dos 8º e 9º termos serão abordados para descrever as 
técnicas de manejo utilizadas, a criança atendida também será solicitada 
para que expresse sua vivencia durante o atendimento através de desenho. 
Os desenhos serão analisados por uma psicóloga, que levara em conta 
aspectos como cores e linhas Forma de Análise dos Resultados: Será 
realizada através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, U de Mann-
Whitney e de correlações múltiplas de Dunn (5% de probabilidade) no 
software Biostat 5.0. Resultados Esperados: A partir desta pesquisa, 
espera-se verificar a efetividade das técnicas de manejo no comportamento 
da criança, através da analise dos desenhos feitos pelas mesmas, 
interpretando se o resultado do desenho foi hostil ou agradável. 
  

 
Palavras-chave:	 Psicologia do desenvolvimento, Comportamento infantil, 
Medo, Ansiedade. 
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR AO IDOSO 
DEPENDENTE: RELATO DE CASO 

 
AMANDA MENDES RAMALHO, LUCAS BERTONI SILGUEIRO, MARJORIE 
YUKARI BARRETO, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O atendimento odontológico domiciliar é caracterizado pela 
capacidade do cirurgião-dentista saber avaliar as principais necessidades, 
planejar e executar condutas clínicas específicas e de mínima intervenção, 
além de um correto manejo e adaptação profissional e a prevenção e 
eliminação de possíveis focos inflamatórios, infecciosos e de sintomatologia 
dolorosa decorrentes de problemas bucais. O paciente apresenta maior 
conforto psicológico e confiança profissional com o tratamento no domicilio e 
muitos acreditam que este tratamento se torna muito mais humanizado. 
Neste tratamento o trabalho em equipe deve buscar a terapêutica curativa, a 
paliativa e a assistência preventiva adaptando cada caso.Objetivo: O 
objetivo do trabalho será relatar caso clinico de atendimento odontológico 
domiciliar de um idoso dependente e a interação com equipe 
multiprofissional.Relato de Caso Clínico:Será realizado um relato de caso 
descritivo de um paciente idoso dependente atendido pelo Serviço de 
Atendimento Universal Domiciliar do Idoso que faz parte do Centro de 
referência do idoso de Presidente Prudente.Será realizado tratamento 
odontológico preventivo e curativo exceto tratamento endodôntico e de 
prótese fixa devido à impossibilidade da realização deste tratamento no 
domicilio pela falta do aparelho de raios-X.Resultados Esperados: Espera-
se que o atendimento odontológico domiciliar do idoso dependente possa 
trazer conforto e melhoria na saúde do paciente por meio de remoção de 
focos infecciosos e reabilitação oral. 
 
Palavras-chave: Assistência integral a saúde, Serviços de saúde para o 
idoso, Idoso, Assistência odontológica, Cuidados domiciliares de saúde. 
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EXODONTIA EM PACIENTE QUE FAZ USO DE RIVAROXABANA: 
RELATO DE CASO 

 
ANDRESSA DE SOUZA LIMA, ISABELA GUAZI MARQUES, MAIARA RÓS 
NETO, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A Rivaroxabana está indicada na prevenção de 
tromboembolismo venoso em adultos submetidos a cirurgia de quadris e 
joelhos, no tratamento de trombose venosa profunda (TVP) e embolia 
pulmonar em adultos. Até o presente momento, não existem muitos estudos 
sobre manejo de hemorragias em pacientes que fazem uso de Rivaroxabana 
e que necessitam de procedimentos odontológicos invasivos como extração 
dentária. No entanto alguns estudos segurem que não é necessária a 
interrupção da Rivaroxabana para cirurgia de exodontia unitária. Objetivo: O 
objetivo do trabalho será relatar caso clinico de exodontia em paciente que 
faz uso de Rivaroxabana e mostrar as medidas hemostáticas locais utilizadas 
para evitar quadro hemorrágico. Relato de Caso Clínico: Será realizado 
exodontia em paciente que faz uso de Rivaroxabana com o uso de medidas 
hemostáticas locais. O hemostático local de escolha será o ácido 
tranexâmico em forma de comprimido macerado intra-alveolar e as 
recomendações pós-operatórias serão estendidas para 48 horas como 
recomendado pelo manual de coagulopatias hereditárias do Ministério da 
Saúde. Resultados Esperados: Espera-se que o uso de manobras 
hemostáticas locais possam evitar episódios de hemorragia e a suspensão 
do medicamento em pacientes que fazem uso dos novos anticoagulantes 
orais como a Rivaroxabana, já que não é possível o reverter a atividade 
anticoagulante desta droga. 
 
Palavras-chave: Cirurgia Bucal, Hemostasia, Anticoagulantes, Ácido 
Tranexâmico. 
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ANÁLISE HISTOLÓGICA TECIDUAL APÓS A UTILIZAÇÃO DO LASER DE 
ARSENETO DE GÁLIO EM FERIDAS CIRÚRGICAS PÓS EXODONTIAS 

EM HUMANOS 
 
ANDRÉ CASANOVA DE OLIVEIRA, EDMILSON JOSÉ NICOLETE 
RAMPAZZIO, RAFAEL ANTONIO BAPTISTA DE OLIVEIRA, ADILSON DE 
OLIVEIRA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: nos dias atuais a odontologia desenvolve métodos para a 
melhor satisfação e conforto destinado ao pacientes nos pós operatórios. A 
laserterapia de baixa intensidade diodo de Arseneto de Gálio (AsGa) tem 
demostrado eficácia no tratamento da dor e assim como uma melhor 
resposta no processo de regeneração tecidual e cicatrização, possibilitando 
que o pós operatório reduza o uso de medicamentos. Objetivo: Analisar os 
efeitos do laser de diodo Arseneto de Gálio no processo de regeneração 
tecidual e cicatrização pós exodontia de dentes molares e permitindo realizar 
um estudo histológico da área irradiada  Material e Método: Serão incluídos 
neste estudo 20 indivíduos sendo 10 do grupo laser I e 10 do grupo não laser 
II (controle) com indicação clínica odontológica de exodontia bilateral de 
molares tanto superiores ou inferiores, cujo tecido da ferida cirúrgica 
irradiada, será retirado amostra do tecido para o estudo histológico para a 
confirmação dos efeitos do laser após 7 dias da aplicação. Forma de Análise 
dos Resultados: os resultados obtidos após exames histológicos serão 
descritos através de figuras e gráficos e submetidos a análise estatística com 
teste de normalidade e teste t não paramétrico para comparar os grupos 
analisados. Resultados esperados: aprofundar cientificamente nos 
fenômenos da bioestimulação e os relevantes efeitos bioestimulantes do 
laser de baixa potência (AsGa) no processo de reparo pós exodontia de 
molares. 
 
Palavra-chave: Laser de arseneto de gálio AsGa, exodontia, laser de baixa 
intensidade, regeneração tecidual.	
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CONDIÇÃO PERIODONTAL NO PERÍODO DE GESTAÇÃO - RELATO DE 
CASO 

 
ALAF MARCEL SOBRINHO TEIXEIRA, CLEUDETE APARECIDA ANDRADE 
DA SILVA, JÉSSICA LARISSA MARTINS IHAUNEUR, ADILSON DE 
OLIVEIRA.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
Introdução: A doença periodontal pode estar relacionada a um processo de 
desequilíbrio dos tecidos de sustentação e proteção do dente como forma de 
defesa do mesmo, envolvendo diferentes respostas do hospedeiro, no qual 
tem como principal determinante a placa bacteriana. Então a infecção pode 
progredir e causar um desequilíbrio resultando em possível destruição de 
estruturas do periodonto. O estudo literário mostra que essas alterações 
periodontais se manifestam desde uma inflamação gengival podendo atingir 
uma forma mais destrutiva. Objetivo: O objetivo deste estudo será evidenciar 
as condições periodontais de uma gestante, de 12º a 24º mês de gestação, 
com relação às manifestações clínicas dos tecidos periodontais, tanto o de 
suporte quanto o de proteção. Relato de caso clinico: Critérios de inclusão: 
Será incluída uma gestante com idade entre 20 e 30 anos de idade, com 
período gestacional compreendido entre 12 a 24 semanas. Preferencialmente 
com as seguintes características de inclusão ser fumante, ser diabética tipo 
II, hipertensa muito embora possa não ser cardiopata, dentre outros 
acometimentos sistêmicos. A paciente será submetida a exames periodontais 
com a utilização dos seguintes indicadores: índice de inflamação, índice de 
sangramento, índice de placa bacteriana, índice de cálculo dental, índice de 
mobilidade dental cujos resultados serão constados em ficha especial de 
exame clinico. Resultados Esperados: Após o acompanhamento do caso, 
é esperado a percepção da progressão da doença dando auxilio e adotando 
providências para o não agravamento da situação e propondo tratamento 
indicado às custas dos resultados encontrados. 
 
Palavras-chave:	Gravidez, Periodonto, Gengivite, Periodontite, Hormônios.  
	

 



	 27	

INFLUÊNCIA DA FLUOXETINA NA DOENÇA PERIODONTAL. ESTUDO 
IMUNOISTOQUÍMICO EM RATOS 

 
EDUARDA CAMILA DINO FERNANDES, GABRIELA FERNANDA PEREIRA 
GUEDES, ADRIELI DE PAULA NEVES. 
ROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A periodontite é caracterizada como uma reação inflamatória 
crônica que causa a destruição do tecido de suporte do dente e a fluoxetina 
pode diminuir esta ação inflamatória sobre o periodonto. Objetivo: Avaliar a 
influência da fluoxetina na periodontite experimental em ratos, através de 
análise imunoistoquímica. Material e Método: O projeto é uma extensão do 
projeto cadastrado e aprovado sob o protocolo nº 3015 na Coordenadoria 
Central de Pesquisa da UNOESTE, onde foram utilizados 40 ratos machos 
(Rattus norvegicus, albinus, Wistar), com 60 dias de idade pesando entre 
300g e 400g, divididos aleatoriamente em 4 grupos experimentais 
(n=10/grupo): 1) Grupo Controle sem doença periodontal (C sem DP): sem 
ligadura e ingestão diária de placebo por gavagem oral; 2) Grupo Fluoxetina 
sem doença periodontal (F sem DP) = sem ligadura e ingestão diária de 
Fluoxetina (20mg/kg) por gavagem oral; 3) Controle com doença periodontal 
(C com DP): com ligadura e ingestão diária de placebo por gavagem oral; 4) 
Fluoxetina com doença periodontall (F com DP): com ligadura e ingestão 
diária de Fluoxetina (20mg/kg) por gavagem oral. Após 15 dias foi realizada a 
eutanásia dos animais e as mandíbulas foram coletadas e com a realização 
desse projeto serão processadas para a análise imunoistoquímica. Forma de 
Análise dos Resultados: Os dados serão submetidos a testes de 
normalidade e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos 
adequados. Resultados Esperados: Espera-se com o presente 
estudo demonstrar que o uso da fluoxetina diminui a imunomarcação de 
células osteoclásticas no osso alveolar de ratos com periodontite 
experimental.  
 
Palavras-chave: Fluoxetina, Periodontia, Antidepressivos  
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DESEMPENHO CLÍNICO DE CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO EM 
MOLARES DECÍDUOS DE CRIANÇAS DE ASSENTAMENTOS 

 
BHARBARA DE MOURA PEREIRA, TAIS YUKARI KANEKO, THIAGO 
JUNIOR DA SILVA BONFIM, KARINE TAKAHASHI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Introdução: A cárie dentária é uma doença multifatorial, que quando 
adquirida na infância, comprometerá a qualidade de vida adulta trazendo 
sérias consequências. O ATR é um meio restaurador empregado em locais 
de poucos recursos e de baixo acesso odontológico, não sendo necessária a 
utilização de instrumentos rotativos. Nesta técnica, é utilizado como material 
restaurador, o CIV, pois o mesmo possui uma boa biocompatibilidade, 
coeficiente de expansão térmica similar ao do dente e liberação de flúor. 
Objetivo: Este estudo visa avaliar comparativamente o desempenho clínico 
de cimentos de ionômero de vidro Maxxion R e Ionz aplicados em molares 
decíduos de crianças moradoras de assentamentos rurais na técnica de 
adequação do meio bucal aos 6, 12 e 18 meses após o tratamento. Material 
e Método: Participarão desta pesquisa 100 crianças moradoras de 
assentamentos rurais do Pontal do Paranapanema. Serão selecionados 200 
dentes cariados (molares decíduos) de crianças na faixa etária entre 18 
meses e 10 anos, com lesão cariosa envolvendo face oclusal. Os dentes 
serão divididos igualmente em dois grupos, no Grupo I, será aplicado o 
Maxion R, e o Grupo II, IonZ. Forma de Análise dos Resultados: Será 
realizada através do teste não paramético de Kruskal-Wallis, U de Mann-
Whitney e de correlações múltiplas de Dunn (5% de probabilidade) no 
software Biostat 5.0. Resultados Esperados: O resultado esperado é que se 
possa encontrar um material que apresente bons resultados no emprego da 
técnica restauradora atraumática. 
 
Palavras-chave: Cárie Dentária; Dentição Decídua; Cimentos de Ionômeros 
de Vidro; Assentamentos Rurais; Crianças. 
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ASPECTOS BUCAIS E GERAIS DA SÍNDROME DE VACTERL: RELATO 
DE CASO 

 
ANA FLÁVIA FERREIRA BARROS DE SOUZA, GUILHERME PERATELLI 
CARLUCCI, LETICIA DA SILVA LIMA, CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO 
AMARAL.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 
Introdução: A Associação ou Síndrome de VACTERL é caracterizada por 
malformações congênitas, como, defeitos vertebrais, atresia anal, fistula 
traqueo-esofágica com atresia esofágica, displasia radial, cardíaco, 
malformações renais, lesões de membros. Sua causa é desconhecida, mas 
acredita-se ser multifatorial. É importante que ocorra o diagnóstico da 
síndrome no pré-natal, tornando assim a interrupção da gravidez mais segura 
caso essa seja considerada, como também fundamental para melhores 
resultados. Porém, a maioria das características só são identificadas no 
nascimento. Objetivo: Este estudo terá como objetivo relatar um caso clinico 
de uma paciente portadora da Síndrome de VACTERL (SV), visando auxiliar 
o cirurgião dentista a reconhecer os aspectos gerais, alterações sistêmicas e 
bucais, demonstrando aspectos de interesse odontológico. Relato de caso 
clínico: Será realizado um relato de caso descritivo de um paciente do 
gênero feminino, brasileira, com 12 anos de idade, diagnóstico molecular de 
SV. O voluntário da pesquisa será submetido à uma avaliação através de 
entrevista estruturada nos responsáveis, pois o paciente é portador de 
necessidades especiais, será avaliado: histórico de saúde geral, presença de 
alterações sistêmicas relacionadas a SV, uso de medicamentos, desvios 
comportamentais, desenvolvimento cognitivo. Será realizado exame físico 
buco-dentário para averiguação da condição de saúde bucal deste paciente, 
e aspectos buco faciais inerentes a SV. Resultados Esperados: Espera-se 
com este estudo aumentar os conhecimentos sobre a saúde geral e bucal 
dos pacientes portadores da SV, os obstáculos encontrados durante o 
tratamento odontológico, agregando mais conhecimentos sobre esta 
síndrome aos cirurgiões dentistas. 
 
 
Palavras-chave: Anormalidades Múltiplas, Síndrome, Saúde Bucal.  
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ANÁLISE DO EFEITO ANTIMICROBIANO DE UM NANOSISTEMA 
COMPOSTO POR NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE ÓXIDO DE 

FERRO, QUITOSANA E CLORETO DE CETILPIRIDÍNIO 
 
LANAY CAROLINE DE FREITAS ASSUMPÇÃO, MARCELA GRIGOLETTO 
MORCELI, DOUGLAS ROBERTO MONTEIRO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Avanços na área de nanotecnologia tem possibilitado o uso de 
nanopartículas magnéticas como carreadoras de drogas com o intuito de 
melhorar as propriedades terapêuticas do composto agregado. Objetivo: O 
presente trabalho tem por objetivo sintetizar um nanosistema carreador de 
cloreto de cetilpiridínio (CCP) com base em nanopartículas magnéticas de 
óxido de ferro (NPMs) e quitosana (QTS), bem como avaliar o efeito 
antimicrobiano deste nanosistema frente aos microrganismos Candida 
albicans e Streptococcus mutans. Material e método: O nanosistema será 
preparado através do carregamento de CCP sobre NPMs revestidas com 
QTS e caracterizado por difratometria de raios-X, espectroscopia na região 
do infravermelho e microscopia eletrônica de transmissão. A concentração 
inibitória mínima do nanosistema NPM-QTS-CCP capaz de inibir as cepas no 
estado planctônico será determinada com o método da microdiluição em 
caldo. Biofilmes simples e mistos das duas espécies serão formados no 
fundo de poços de placas de 96 poços e tratados duas vezes ao dia, durante 
2 dias, com diferentes concentrações do nanosistema. O efeito antibiofilme 
será avaliado por meio da contagem do número de células cultiváveis e 
quantificação da biomassa total. Controles serão incluídos em todas as 
análises. Forma de análise dos resultados: Os dados serão submetidos ao 
teste de normalidade e, a seguir, será aplicada análise estatística adequada 
para cada resultado, com nível de significância de 5%. Resultados 
esperados: Espera-se que o nanosistema NPM-QTS-CCP tenha efeito 
antimicrobiano sobre os microrganismos C. albicans e S. mutans, e que este 
efeito seja superior àquele encontrado para a droga sozinha. 
 
Palavras-chave: Biofilmes, Candida albicans, Cloreto de cetilpiridínio, 
Nanopartículas magnéticas, Streptococcus mutans. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS EM 
SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

 
CAMILA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, LIDIANE DA SILVA GRANJEIRO, 
CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: As crianças acolhidas em lares são privadas de cuidados 
parentais, pois podem não receber cuidados frequentes de saúde bucal como 
crianças que convivem em um núcleo familiar. A família é considerada o 
primeiro e o principal contexto de desenvolvimento da criança. Em função 
disso, a investigação de aspectos relacionados ao processo de saúde e 
doença em ambientes coletivos de cuidado a criança é importante para se 
estabelecer formas de abordagem e prevenção. Objetivo: Avaliar a 
qualidade de saúde bucal de crianças em situação de acolhimento 
institucional comparado a condição bucal de crianças que vivem em núcleo 
familiar com cuidados parentais. Material e Método: Será realizado um 
estudo descritivo, observacional, transversal e caso controle de 
aproximadamente 60 pacientes para cada grupo. Será dividindo em dois 
grupos (Grupo de Estudo e Grupo Controle), no qual os voluntários serão 
submetidos à avaliação das condições sistêmicas, uso de medicamentos e 
dieta. A qualidade de saúde bucal será determinada por meio do Índice de 
Placa Visível (IPV), condição de saúde gengival, Índice ICDAS, CPO-D, 
índice de necessidade de tratamento invasivo odontológico. Forma de 
Análise dos Resultados: Os dados coletados serão primeiramente 
tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão 
aplicados os testes estatísticos adequados. Resultados Esperados: Espera-
se com este estudo conhecer melhor as características de qualidade de 
saúde bucal de crianças acolhidas, para  que as instituições que promovem o 
cuidado infantil valorizem aspectos significativos das condições de fatores 
que delimitam as circunstâncias de risco à saúde bucal e geral 
experimentadas pelas crianças.  
 

 
Palavras-chave: Criança Institucionalizada, Saúde Bucal, Iniquidade Social, 
Higiene Bucal, Doenças da Boca. 
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AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES OBESOS SUBMETIDOS 
À CIRURGIA BARIÁTRICA: ESTUDO LONGITUDINAL 

 
NATÁLIA LIMA ZAIA, YANA GABRIELA DA CRUZ ISHIBASHI, ROSANA 
LEAL DO PRADO, JULIANE AVANSINI MARSICANO 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Devido ao aumento do número de pacientes com obesidade 
severa, o número de cirurgias bariátricas realizadas está aumentando, pois, 
este procedimento é considerado o mais efetivo com resultado a curto prazo 
e o que mantém a perda de peso por mais tempo. Porém, a cirurgia bariátrica 
pode apresentar efeitos colaterais interferindo na saúde bucal. Objetivo: Este 
estudo avaliará as condições bucais de pacientes obesos mórbidos no pré e 
pós-cirurgia bariátrica e associará com alterações sistêmicas e qualidade de 
vida. Material e Método: Estudo longitudinal será composto por pacientes 
obeso submetidos à cirurgia bariátrica e avaliados após 90 dias da cirurgia 
bariátrica. O exame clínico verificará a incidência da cárie dentária, doença 
periodontal, uso e necessidade de prótese, desgaste dentário, e alteração da 
saliva através do fluxo salivar estimulado e pH salivar. As informações sobre 
alterações sistêmicas serão coletadas dos prontuários. Será avaliado os	
impactos odontológicos no desempenho diário (OIDP). Os pacientes serão 
avaliados antes e após 90 dias da cirurgia bariátrica. Forma de Análise dos 
Resultados: Os dados coletados serão primeiramente tabulados e 
submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os 
testes estatísticos adequados. Resultados Esperados: Espera-se traçar as 
características da saúde bucal de pacientes obesos e de pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica, contribuindo para o conhecimento do 
cirurgião dentista.  

 
Palavras-chave:	 Saúde Bucal, Cirurgia Bariátrica,	Obesidade, Reabsorção 
Óssea. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA FA FLUOXETINA NA DOENÇA 
PERIODONTAL EXPERIMENTAL EM RATOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE 

PCR 
 
JENNIFER TAILICE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, MILENA PÁDUA 
PEREIRA, MARCELLA RAVAZZI RIBEIRO MOTTA OLIVEIRA, ADRIELI DE 
PAULA NEVES. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Estudos relatam que a fluoxetina diminui a severidade da 
doença periodontal através de propriedades anti-inflamatórias reduzindo os 
níveis de citocinas pro-inflamatórias. Objetivo: Avaliar a influência da 
fluoxetina na periodontite experimental em ratos, através de análise 
microbiológica pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 
Material e Método: O projeto é uma extensão de um projeto cadastrado e 
aprovado sob o protocolo nº 3015 na Coordenadoria Central de Pesquisa da 
UNOESTE, onde foram utilizados 40 ratos machos 
(Rattus norvegicus, albinus, Wistar), com 60 dias de idade pesando entre 
300g e 400g, divididos aleatoriamente em 4 grupos experimentais 
(n=10/grupo): 1) Grupo Controle sem doença periodontal (C sem DP): sem 
ligadura e ingestão diária de placebo por gavagem oral; 2) Grupo Fluoxetina 
sem doença periodontal (F sem DP) = sem ligadura e ingestão diária de 
Fluoxetina (20mg/kg) por gavagem oral; 3) Controle com doença periodontal 
(C com DP): com ligadura e ingestão diária de placebo por gavagem oral; 4) 
Fluoxetina com doença periodontal (F com DP): com ligadura e ingestão 
diária de Fluoxetina (20mg/kg) por gavagem oral. Após 15 dias foi realizada a 
coleta de amostras do biofilme subgengival do primeiro molar inferior para 
análise microbiológica pela técnica da Reação de Polimerase em Cadeia 
(PCR). Forma de Análise dos Resultados: Os dados serão submetidos a 
testes de normalidade e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos 
adequados. Resultados Esperados: Espera-se com o presente 
estudo demonstrar que o uso da fluoxetina não altera a microbiota do fluido 
gengival em ratos com periodontite experimental.  
 
Palavras-chave:	 Fluoxetina, Periodontia, Antidepressivos, Reação em 
Cadeia da Polimerase.  
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO 
SOBRE TRAUMATISMO DENTÁRIO 

 
FRANCIELE GARCIA UCHÔA, ISABELA ARIANE GARCIA MARACCI, 
KANANDA FAGUNDES STURARO, GRAZIELA GARRIDO MORI PANICCI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
 
Introdução: O traumatismo dentário constitui uma das principais ocorrências 
de urgências na Odontologia, tendo as causas amplamente conhecidas: 
quedas, colisões, acidentes automobilísticos, práticas esportivas, violência, 
entre outros. Os procedimentos iniciais de urgência podem ser realizados por 
qualquer pessoa que esteja no local do acidente, não somente por cirurgiões 
dentistas, por esse motivo é essencial que pessoas que tenham contato 
direto com esporte saibam como agir caso aconteça um trauma dentário em 
sua presença. Objetivo: O objetivo desse estudo será avaliar o impacto de 
uma campanha de esclarecimento sobre traumatismo dentário realizada com 
acadêmicos do curso de Educação Física. Material e Método: Inicialmente, 
será aplicado de um questionário específico aos alunos do curso de 
Educação Física da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. Um total de 
100 acadêmicos receberão o questionário. Após a coleta dos dados, será 
realizada a campanha de esclarecimento a população estudada. O impacto 
da mesma será avaliado por meio de uma nova aplicação do questionário, 
após 6 meses, e confronto dos resultados. Forma de Análise dos 
Resultados: Os dados serão tabulados e analisados pelo programa EpiInfo. 
A análise estatística será feita por meio de teste adequado de acordo com os 
resultados obtidos. Resultados Esperados: Espera-se comparar a eficiência 
da campanha de esclarecimento em relação ao atendimento de urgência do 
traumatismo dentário e com isso elevar os índices de sucesso para o 
tratamento deste e colaborar com a promoção de saúde.   
 

Palavras-chave: Traumatismos Dentários, Avulsão Dentária, 

Traumatismos em Atletas 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO 
DENTÁRIO E IDADE CRONOLÓGICA 

 
BÁRBARA FRAZILLI GOMES DA COSTA, LEONARDO MARTINS PAIÃO, 
MARIANA FRANÇOSO RIBEIRO LEITE, MARIA BEATRIZ MARANGONE 
MONTES, LUIZ ORBOLATO ROTTA 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A idade cronológica de um indivíduo na maioria dos casos não 
se assemelha a sua idade biológica real e maturacional, isso pode ser 
verificado através do surto de crescimento puberal (SCP) que não acontece 
simultaneamente em todos os indivíduos.  A idade do SCP altera-se de 
acordo com o gênero, iniciando por volta de 10 a 12 anos, e com término 
entre 15 anos para o gênero masculino e 17 anos para o feminino. Objetivo: 
Este estudo tem por objetivo uma investigação científica para comparar o 
estágio de desenvolvimento dentário e idade cronológica. Material e Método: 
Serão avaliados 120 indivíduos sendo 60 do gênero masculino e 60 do 
gênero feminino com idades entre 7 e 12 anos que serão divididos em 4 
grupos seguindo a idade cronológica, da seguinte forma: Grupo I: 84 a 95 
meses, Grupo II: 96 a 107 meses, Grupo III: 108 a 119 meses, Grupo IV: 120 
a 131 meses; serão avaliados os estágios do desenvolvimento dos dentes 
nas radiografias panorâmicas comparadas as tabelas de Demirjian e Nolla. 
Forma de análise dos resultados: Os dados coletados serão primeiramente 
tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão 
aplicados os testes estatísticos adequados. Resultados esperados: 
Esperamos através deste projeto estabelecer uma boa relação entre o 
estágio de desenvolvimento dentário e a idade cronológica a partir de 
radiografias que serão analisadas e comparadas com a identificação de cada 
paciente, considerando os fatores que estão diretamente ligados com o 
desenvolvimento de cada indivíduo.  
 
Palavras-chave: Radiografia Panorâmica, Puberdade, Crescimento, 
Determinação da Idade pelos Dentes 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA CONDUTA DE URGÊNCIA PÓS-
TRAUMATISMO DENTÁRIO	

 
GABRIEL DOS SANTOS MARQUES, JEAN ALVES DOS SANTOS, SARA 
SABRINA DE SENA, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Traumatismos dentários são muito comuns, afetando 
principalmente crianças em idade escolar. A avulsão dentária consiste no 
deslocamento do dente para fora do seu	alvéolo de origem, remetendo-se a 
lesão mais séria e dependente das ações tomadas no	 local do acidente para 
que haja um melhor prognóstico em seu reimplante. Objetivo: O objetivo 
deste trabalho será avaliar o conhecimento geral sobre traumatismo dentário 
e	 sua prevenção, bem como analisar as condutas de professores e 
funcionários que	 trabalham com crianças entre 7 a 11 anos, frente à avulsão 
dentária. Materiais e	Métodos: Serão incluídos 120 indivíduos, de ambos os 
gêneros, de qualquer faixa etária, professores e funcionários da rede pública 
e privada, que trabalham com crianças de 7 a	 11 anos. Estes deverão 
responder a um questionário específico contendo perguntas	 relacionadas ao 
traumatismo dentário, à avulsão dentária e seu reimplante. Forma de	
Análise dos Resultados: Os dados serão tabulados e analisados 
estatisticamente por	meio de teste adequado de acordo com os resultados 
obtidos Resultados Esperados:	Espera-se determinar o conhecimento dos 
professores e funcionários sobre as condutas	 de urgência frente ao 
traumatismo dentário e se, necessário, colaborar com um melhor	
desempenho em relação às condutas pós-traumatismo, minimizando a perda 
do dente avulsionado. 
 
Palavras-chave: Traumatismos Dentários, Avulsão Dentária, Conhecimento, 
Reimplante	Dentário.	
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EFEITO DA LASERTERAPIA NO PROCESSO INFLAMATÓRIO 
APÓS EXODONTIA 

 
DÉBORAH SANTOS SILVA, GABRIELLA MARIANO, DANILO LOUSADA DE 
OLIVEIRA, CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução:  A exodontia de 3º molares impactados ou retidos, é um 
procedimento que causa trauma aos tecidos, inflamação, hemorragia, 
espasmo muscular e dor. A laser terapia de baixa intensidade tem sido 
sugerida como um tratamento coadjuvante para modulação do processo 
inflamatório após lesões, promovendo analgesia e redução da fadiga 
muscular, atuando na regeneração dos tecidos, prevenindo fibroses e 
controle da hemorragia. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar a 
efetividade da LBP no controle da dor, edema, inflamação e trismo 
associados a exodontia de 3º molar inferior impactado. Material e Método: 
Serão incluídos 30 indivíduos entre 18 e 40 anos de idade, gêneros feminino 
e masculino, com indicação clínica para exodontia de 3º molar inferior incluso 
ou impactado. Os pacientes serão alocados aleatoriamente nos seguintes 
grupos: Grupo Controle (GC), onde será aplicado o laserterapia apenas para 
efeito placebo; e Grupo Laser (GL), os quais receberão aplicações da 
laserterapia de AsGa 904nm, com energia de 2,4J por ponto. Serão avaliados 
a dor, o edema, espasmo muscular, e a presença ou não, e tamanho do 
hematoma. Resultados Esperados: Avaliar se o laser potencializa a 
recuperação, minimizando os efeitos deletérios decorrentes da exodontia. 
Espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para melhor a 
indicação da Laser Terapia de Baixa Potência (LBP) na melhora da dor. 
Forma de Análise dos Resultados: Os dados coletados serão 
primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e 
posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. 

 
Palavras-chave: INFLAMAÇÃO, EXODONTIA, TERAPIA A LASER DE 
BAIXA POTÊNCIA. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ANATOMIA FACIAL E FUNÇÃO MASTIGATÓRIA 
DE PACIENTES COM MORDIDA CRUZADA UNILATERAL NAS 

DENTIÇÕES DECÍDUA E MISTA 
 
GABRIELA LIMA DE SOUZA, GISLAINE VAIS DE ASSIS, MARIA EDUARDA 
PINTO DOS SANTOS, CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A maloclusão é a relação anormal de um dente ou grupo de 
dentes na maxila e arco mandibular ou em ambos, quando em oclusão 
cêntrica. Para tratar esta alteração na oclusão dentária, é necessária uma 
avaliação clínica aprimorada. Objetivo: A proposta do presente estudo será 
avaliar a prevalência, a análise facial e a eficiência mastigatório de pacientes 
com mordida cruzada posterior unilateral nas dentições decídua e mista. 
Material e Método: Serão avaliados 100 pacientes da Clínica de Odontologia 
da Universidade do Oeste Paulista (Campus I), de ambos os gêneros, com 
idade entre 4 e 12 anos, por três estudantes de odontologia anteriormente 
calibradas que irão verificar a oclusão em máxima intercuspidação habitual 
(MIH), com criança sentada com o tronco ereto e a cabeça apoiada para 
manter o plano oclusal paralelo ao solo. As crianças serão instruídas a ocluir 
em MIH várias vezes até existir coincidência nessa relação. Serão incluídas 
as crianças com mordida cruzada posterior, considerada quando um dente ou 
grupo de dentes posteriores apresentarem um relacionamento vestíbulo-
lingual alterado. Resultados Esperados: Espera-se observar a prevalência 
da MCP, verificar as alterações faciais decorrentes desta maloclusão, 
analisar o rendimento mastigatório do lado do cruzamento dentário e indicar a 
importância do tratamento da MCP ainda em tenra idade. Forma de Análise 
dos Resultados: Os dados serão tabulados e serão submetidos a análise 
estatística para avaliação do grau de normalidade, e posterior escolha do 
melhor teste estatístico. Os resultados assim tratados serão comparados com 
a literatura atual.  
 
Palavras-chave: MÁ OCLUSÃO, MASTIGAÇÃO, ASSIMETRIA FACIAL, 
PREVALÊNCIA.  
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EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PROBIÓTICO NA PROGRESSÃO DA 
DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA POR LIGADURA EM RATOS 

SUBMETIDOS A QUIMIOTERAPIA 
 
JÉSSICA GOULART DE CASTRO, LIVIA PIZZO PITTELI, LUANA CARLA 
WONS, YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA LEVI, EDER DA SILVA 
DOLENS, CAROLINA DOS SANTOS SANTINONI, FABIANA GOUVEIA 
STRAIOTO, RODRIGO ANTONIO CARVALHO ANDRAUS, LUCIANA 
PRADO MAIA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A quimioterapia, uma das estratégias de tratamento do câncer, 
pode aumentar a incidência e severidade da doença periodontal (DP). 
Objetivo: O objetivo do presente estudo é avaliar os efeitos da administração 
de probiótico (PROB) na progressão da doença periodontal induzida por 
ligadura em ratos submetidos a quimioterapia (5-fluorouracil – 5-FU). 
Material e Método: Serão utilizados 80 ratos machos, divididos nos 
seguintes grupos: GC (controle), GDP, G5-FU, GPROB, GDP/5-FU, 
GDP/PROB, GDP/5-FU/PROB e G5-FU/PROB. A suplementação probiótica 
será iniciada 30 dias antes da indução da DP por ligadura nos primeiros 
molares inferiores, a qual será mantida por 14 dias. A quimioterapia será 
realizada por administração intraperitoneal de 60 e 40 mg/kg de 5-FU no dia 
da colocação da ligadura e 48 h após esse procedimento. Os animais serão 
então eutanasiados e as hemi-mandíbulas processadas para analises 
histológicas e histomorfométricas. Forma de Análise dos Resultados: A 
distribuição dos dados será verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Para os dados 
que apresentarem distribuição normal, será selecionado o teste paramétrico  
de Análise de Vairância (ANOVA) para análises das diferenças intergrupos, 
seguido pelo teste post-hoc de Tukey. Para os dados com distribuição não 
normal será utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido pelo 
teste post-hoc de Dunn. Resultados Esperados: Espera-se com esse 
estudo demonstrar que o uso de probióticos poderá ser considerado um 
importante aliado na prevenção da doença periodontal em indivíduos 
submetidos à quimioterapia, oferecendo subsídios que apoiem o diagnóstico 
e tratamento diferenciado e, por conseguinte, uma melhora na qualidade de 
vida da população. 

 
Palavras-chave:	 Doenças Periodontais, Neoplasias Bucais, Probióticos, 
Quimioterapia. 
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AVALIAÇÃO DO DANO BUCAL À EXPOSIÇÃO CRÔNICA VIA ORAL AO 
ÁCIDO DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D) 

 
GISELE APARECIDA SALES DE MELLO ODORIZZI, GRACE MITIKO 
ROSATI HORI SATO, ISABELA BOCARDI PATRÃO, GISELE 
ALBORGHETTI NAI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Os herbicidas são agentes constituídos por uma grande 
variedade de compostos químicos ou biológicos, desenvolvidos para eliminar, 
combater, repelir ou controlar insetos. Estes compostos podem causar danos 
à saúde do homem, além de serem importantes contaminantes ambientais. 	
Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o efeito da exposição crônica por 
via oral ao herbicida ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) na mucosa bucal de 
camundongos. Material e Método: Serão utilizados 40 ratos Wistar, machos, 
adultos (200-250g), divididos em quatro grupos (n=10), com exposição 
durante quatro meses. Todos os grupos receberão alimentação exposta à 
pulverização por 15 minutos. O 1ª grupo será exposto apenas ao cloreto de 
sódio (NaCl);   2ª grupo à baixas concentrações; 3ª grupo à concentrações 
médias; 4ª grupo à altas concentrações do herbicida (concentrações 
utilizadas conforme orientação do fabricante). Os animais de todos os grupos 
serão eutanasiados 4 meses após o início do experimento. Será colhida a 
língua para a análise histopatológica.	 Resultados Esperados: Com este 
estudo pretendemos comprovar que a exposição crônica ao ácido 
diclorofenoxiacético (2,4-D) levará à manifestação de carcinoma na região da 
mucosa oral de camundongos. Forma de Análise dos Resultados: Os 
casos em que os dados apresentarem as distribuições normais e 
homocedásticas serão analisados utilizando-se de testes paramétricos, o 
teste “t” de Student e a análise de variância (ANOVA) seguido pelo teste de 
Tukey quando necessário. Caso contrário, serão utilizados testes não 
paramétricos, de Mann-Whitney, e de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de 
Dunn, quando necessário. Os testes estáticos serão realizados ao nível de 
significância de p<0,05. 

 
Palavras chave: Herbicidas, Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético, Neoplasias 
Bucais. 
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SILICATO DE CÁLCIO E FOSFATO DE SÓDIO ALIADO A 
REGENERAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO: ESTUDO IN VITRO 

 
RAQUEL CHICARELLI TREVISI, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE 
AVANSINI MARSICANO 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

                              
Introdução: Com a permanência do dente por mais tempo na cavidade 
bucal, este fica mais suscetível ao desgaste dentário. Descobertas estão em 
crescentes e estudos in vitro sugerem a eficácia com a utilização de 
formulações compostas por silicato de cálcio, sais de fosfato de sódio e 
fluoreto no processo de desmineralização e remineralizarão, sendo uma nova 
abordagem para proteção contra os ataques ácidos e reparação do esmalte 
desmineralizado. Objetivo: Avaliar a efetividade do composto silicato de 
cálcio e fosfato de sódio na prevenção do desgaste dentário e regeneração 
do esmalte dentário in vitro. Material e Método: Serão utilizados 60 blocos 
de esmalte bovino (4X4 mm) padronizados pela microdureza superficial e 
divididos em 3 grupos, de acordo com o tratamento: I (regenerate), II (gel de 
flúor) e III (apenas erosão). Após a aplicação e remoção dos respectivos géis, 
serão realizados 4 ciclos de des-remineralização. Cada ciclo compreenderá 
desmineralização pela imersão dos blocos em refrigerante do tipo cola (30 
mL, por 10 min) e remineralização em saliva artificial (1h). Inicialmente serão 
testadas a normalidade e a homogeneidade dos dados para a seleção do 
teste estatístico apropriado a ser utilizado. O nível de significância adotado 
em todos os testes será de 5%. Resultados Esperados: Esta pesquisa 
espera comprovar a eficácia do composto silicato de cálcio e fosfato de sódio 
a fim de assegurar a utilização do mesmo para a prevenção do desgaste 
dentário. 

 
Palavras-chave: Esmalte Dentário, Regeneração, Calcarea Silicata, Flúor 
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE RESINA COMPOSTA 
NA VISCOSIDADE APÓS AQUECIMENTO 

 
ANNE CAROLINE FERNANDES COSTA PEREIRA, FERNANDA TORRES 
MONTEIRO, NATALIA CRISTINA ALVES LEANDRO, HUGO ALBERTO 
VIDOTI 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Compósitos resinosos vêm sendo utilizados na odontologia 
restauradora há décadas com sucesso e previsibilidade. O advento da 
odontologia adesiva colocou os sistemas de adesão e cimentação resinosa 
em destaque como agentes de união de restaurações cerâmicas, em 
especial facetas e laminados cerâmicos. A utilização de resinas compostas 
aquecidas vem sendo proposta como alternativa aos sistemas de cimentos 
resinosos fluidos já que o aquecimento provocaria uma diminuição da 
viscosidade e, portanto, maior fluidez do material. No entanto, existem 
poucos dados que dão suporte a esta técnica. Objetivo: Avaliar o efeito de 
diferentes composições químicas e estruturas de resinas compostas na 
viscosidade destas quando submetidas ao aquecimento. Material e Método: 
Serão avaliados três compósitos resinosos de composição de matriz orgânica 
e forma e tamanho de partículas diferentes (grupos experimentais). Tais 
resinas serão aquecidas a 64oC antes da condução do teste de viscosidade. 
Um cimento resinoso fotoativado (veneer) será utilizado como controle. 
Testes de viscosidade (Norma ISO 4049) serão executados. Cinco 
espécimes serão testados para cada grupo (N=5). Resultados esperados: 
estabelecer uma relação entre as diferentes estruturas de resinas compostas 
e as suas viscosidades quando aquecidas. Forma de análise dos 
resultados: Análise de Variância (One-way ANOVA) será aplicado para 
avaliar-se o efeito das diferentes composições das resinas compostas na 
viscosidade entre os grupos (α= 5%). 
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CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM POLICIAIS MILITARES E SÍNDROME 
DE BURNOUT 

 
ANA FLÁVIA MARIANO, GABRIELA PERES PIQUIONE, ISABEL DE LIMA 
ANDRADE DOS SANTOS, JULIANE AVANSINI MARSICANO, ROSANA 
LEAL DO PRADO  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Por estarem expostos constantemente a perigo e violência, os 
Policiais Militares (PM) são um dos grupos mais acometidos pela síndrome 
de burnout. Objetivo: Verificar a associação entre as condições bucais e a 
síndrome de burnout em policiais militares. Material e Método: O presente 
estudo trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, realizada com a 
totalidade (n≅100) de policiais militares da 5ª. Cia do 18º Batalhão da Polícia 
Militar do Interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente, não 
havendo distinção entre raças, gêneros e idades. Serão coletadas, por meio 
de questionários, informações socioeconômicas, demográficas, 
comportamentais e biológicas, como peso e altura. Para a verificação das 
condições bucais será realizado exame clínico periodontal, de acordo com o 
índice periodontal comunitário. Serão avaliadas ainda a presença de 
desordens temporomandibulares, por meio da combinação de dois métodos e 
a presença de desgaste dentário, utilizando-se do índice de desgaste 
dentário. Por fim, será aplicado um instrumento com o objetivo de identificar a 
presença da síndrome de Burnout. Forma de Análise dos Resultados: Os 
dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise 
exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos 
adequados. Resultados Esperados: Pretende-se observar o 
desenvolvimento da síndrome de burnout no decorrer da carreira militar, 
associando esta síndrome com o desencadeamento de doenças periodontais 
e DTM. Este tem como expectativa comprovar debilitações bucais 
acarretadas pelo estresse no qual são submetidos durante o exercício da 
profissão agregado as influências exercidas pelos fatores e variantes 
biológicas, comportamentais e socioeconômicas.    

 
Palavras-chave:	Burnout, Periodontia, Transtornos da ATM, Militares.  
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA FLEXURAL DE NANOCOMPÓSITOS 
EXPERIMENTAIS DE PEEK/NANOHIDROXIAPATITA PARA USO 

ODONTOLÓGICO 
 
GABRIELA SUMIE YAGUINUMA GONÇALVES, LETÍCIA AKEMI 
MIZUKAVA, LORENA SCAIONI SILVA, HUGO ALBERTO VIDOTTI 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Os materiais utilizados atualmente para confecção de próteses 
dentárias nem sempre conseguem corresponder às necessidades dos 
pacientes. O desenvolvimento de um novo material constituído por 
nanocompósitos experimentais de PEEK e nanohidroxiapatita para uso 
odontológico visa uma melhoria da resistência flexural. O PEEK possui 
vantagens como biocompatibilidade, apresentar aparência de cor semelhante 
à estrutura dentária, além de ser passível de usinagem. A nanohidroxiapatita 
é biocompatível e bioativa, além de ser osteocondutora, desse modo tem 
aplicação como matriz para regeneração óssea. Objetivo: o presente estudo 
visa avaliar as propriedades flexurais de compósitos resinosos experimentais 
de polieterquetona (PEEK) reforçados com nanopartículas de hidroxiapatita 
(nHA) e agente silano. Materiais e métodos: Serão utilizadas barras de 2 X 
2 X 25 mm seccionados a partir de nanocompósitos de PEEK + nHA e PEEK 
+ nHA silanizadas e armazenados em água a 37oC por 24h (subgrupos 
imediatos) e 6 meses (subgrupos tardios) anteriormente à realização dos 
testes de flexão de três pontos, conduzidos em máquina de ensaios 
mecânicos. Serão avaliadas a resistência flexural, o módulo flexural e o 
trabalho de fratura. O número de espécimes será determinado através de 
estudo piloto com 5 espécimes para cada grupo. Forma de análise dos 
resultados: Os dados coletados serão analisados através do teste de análise 
de variância a um critério (1-way ANOVA). Resultados esperados: Espera-
se elucidar a viabilidade de utilização de materiais compósitos com matriz de 
PEEK para restaurações odontológicas. 
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TAURODONTISMO: PRESENÇA NA ODONTOPEDIATRIA 
 
CAROLAINE ANZOLIN ELIAS, MARIANA SAMPAIO RAMINELLI, ADILSON 
DE OLIVEIRA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Taurodontismo é uma alteração tida como sendo de etiologia 
obscura e que guarda causa com a anomalia cromossômica ou até mesmo 
com uma doença autossômica dominante. De pouca frequência, porém 
prevalente mais no gênero masculino nas idades de 8 a 12 anos e 
frequentemente afetando os 2ºs molares inferiores. Objetivo: Relatar um 
caso clínico de um paciente ondontopediatrico de taurodontismo mostrando: 
características clínicas, possíveis etiopatogenéticas e abordagem 
odontológica. Relato de caso clínico: O paciente V.H.R.G. com 7 anos de 
idade, cor parda, acompanhado de seu pai, compareceu na Clínica de 
Odontopediatria para exames de rotina. Após o preenchimento das partes do 
prontuário odontológico foi encaminhado ao serviço de radiologia com a 
solicitação de uma radiografia panorâmica que constatou a presença dos 
elementos 35 e 45 com características compatíveis com o taurodontismo. Na 
investigação, o pai relatou também ter tido essa alteração, porém os seus 
elementos dentários comprometidos foram extraídos. Tal fato também 
repetido com o irmão mais velho. Resultados esperados: Espera-se com 
este relato, evidenciar o taurodontismo com suas possíveis causas 
etiopatogenéticas independentemente de estar ou não associado a 
síndromes.	
 
Palavras chave: Anormalidades Dentárias, Radiografia Dentária, 
Odontopediatria, Erupção Dentária, Criança. 
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Resumos dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso 

 
EFEITO DO ADESIVO DENTINÁRIO NA RETENÇÃO DE SELANTES 
RESINOSOS: AVALIAÇÃO CLÍNICAS 

 
KAMILLA PRADA RODRIGUES DE BARROS, LUIZA BENETTI SANCHES, 
VICTOR MUNHOZ ANDRADE, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI, TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A cárie ainda atinge a maioria da população em geral e os 
selantes estão entre os meios usados na prevenção de lesão cariosa em 
regiões de cicatrículas e fissuras. Alguns fabricantes de selantes resinosos 
preconizam seu o uso sem aplicação de um sistema adesivo prévio, 
entretanto mais estudos nessa área são necessários. Objetivo: O objetivo 
deste estudo foi verificar in vivo o efeito da aplicação do sistema adesivo na 
retenção e capacidade de prevenir lesões cariosas de um selante resinoso. 
Material e Método: Participaram 56 crianças com idade entre 6 e 8 anos 
sem distinção de gênero, que continham dentes posteriores permanentes 
hígidos. Os dentes foram distribuídos em dois grupos, grupo controle (GC) 
que seguiu a técnica recomendada pelo fabricante, e grupo teste (GT) na 
qual foi aplicado o sistema adesivo antes do selante resinoso. Resultados: 
não houve diferença significativa entre os grupos em estudo. O selante 
utilizado se mostrou eficaz na retenção, no controle de mancha branca ativa 
e na diminuição dá classificação do ICDAS Conclusão: Com o estudo se 
concluiu que o uso prévio do sistema adesivo não é necessário para a eficaz 
retenção do selante. 
 
Palavra chave: Dentição permanente, Selantes de Fossas e Fissuras, 
Cimentos de Resina. 
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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO ESTÉTICA DE ESCOLARES NA 
HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO 

 
ALINE GOMES DE FRANÇA, ANA CLARA SILVA BARCELOS, GISLAINE 
DE FREITA ALVES, KARINE TAKAHASHI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A Hipomineralização Molar-Incisivo é um defeito de origem 
sistêmica de primeiros molares e incisivos permanentes, atinge crianças de 6 
a 14 anos de idade, podendo variar ao nível socioeconômico, cultural, por 
regiões e também por etnias. Pode interferir na qualidade de vida dos 
indivíduos com essa anomalia, sendo assim relevante para maiores cuidados 
e orientações. Objetivo: Este estudo teve por objetivo investigar a 
prevalência da Hipomineralização Molar-Incisivo e sua influência sobre a 
percepção estética dos escolares quanto aos defeitos apresentados. Material 
e Método: Este estudo observacional transversal teve uma amostra de 432 
crianças, entre 6-11 anos de idade da cidade de Mirante do Paranapanema -
SP. Os exames clínicos foram realizados por uma única examinadora 
treinada e calibrada (Orientadora), utilizando os critérios propostos pela 
Academia Europeia de Odontologia (EAPD), classificando a anomalia como: 
leve, moderada ou severa. Para avaliação da percepção de estética, foi 
empregado o questionário Child’s and Parent’s Questionnaire about teeth 
appearence. Resultados: No total 35 (8,10%) das crianças apresentaram 
HMI, sendo que 28,5% apresentaram o quadro severo. O aborto anterior 
sofrido pelas mães foi relatado como principal etiologia (11,42%). Houve a 
percepção de estética em relação a HMI presente nos incisivos e seu 
domínio em relação a posição da anomalia. Conclusão: Conclui-se que, ao 
se aplicar o questionário CQATA, não se obteve associação em relação ao 
gênero, presença de cárie, severidade da HMI, presença de HMI em incisivos 
e a necessidade de tratamento. Houve associação entre a severidade da 
anomalia com o domínio de percepção estética geral. 
 
Palavras-chave:	Desmineralização do Dente, Qualidade de Vida, Crianças, 
Saúde Bucal, Esmalte Dentário 
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AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM PROBLEMAS 
RENAIS  

 

BÁRBARA REGINA ZIOLKSWKI DA SILVA, FERNANDA SILVA ALVES, 
LARIANE MARTINS LOPES, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE 
AVANSINI MARSICANO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda 
progressiva da função renal podendo ocasionar alterações sistêmicas com 
impacto na saúde bucal. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a 
prevalência de alterações bucais, como cárie dentária, doença periodontal, 
desgaste dentário, alteração de tecido mole e fluxo salivar em pacientes 
portadores de DRC, e adicionalmente verificar o impacto da saúde bucal na 
qualidade de vida destes pacientes. Material e Método: Participaram do 
estudo 35 pacientes com DRC em hemodiálise (GR) e 40 indivíduos 
saudáveis (GC). Para análise das doenças bucais utilizou-se os índices 
CPOD, IPC, IDD, alteração de tecido mole e fluxo salivar. Aplicou-se o 
questionário OIDP. Utilizou-se os testes Mann Whitney e correlação 
Spearman (p<0,005). Resultados: A média do CPOD foi GR:17,4±7,2 e 
GC:16,4±8,7 (p=0,588). A pior condição periodontal foi cálculo tanto para GR 
(31,4%) e GC (32,5%) (p=0,082). Verificou-se maior prevalência do desgaste 
dentário em dentina nos caninos (p=0,022) e molares (p=0,029); e 
restaurados nos molares (p=0,018) para GR. A alteração de tecido estava 
presente em 27,5% e 10,0% no GR e GC respectivamente (p=0,075). A 
média do fluxo salivar foi 0,8±0,6ml/min para GR e 1,1±0,5ml/min para GC 
(p=0,020). Houve correlação entre OIDP e CPOD (r=0,340; p=0,046) e entre 
OIDP e fluxo salivar (r=-0,502; p=0,002) para GR, o que não ocorreu para 
GC. Conclusão: Conclui-se que houve maior prevalência do desgaste 
dentário e hiposalivação para os pacientes com DRC, sendo que, as 
condições bucais, principalmente cárie dentária e hiposalivação, 
apresentaram impacto na qualidade de vida destes pacientes. 
 

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, Cárie Dentária, Xerostomia, 
Doenças Periodontais 
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AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM PROBLEMAS 
RENAIS  

 

BÁRBARA REGINA ZIOLKSWKI DA SILVA, FERNANDA SILVA ALVES, 
LARIANE MARTINS LOPES, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE 
AVANSINI MARSICANO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda 
progressiva da função renal podendo ocasionar alterações sistêmicas com 
impacto na saúde bucal. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a 
prevalência de alterações bucais, como cárie dentária, doença periodontal, 
desgaste dentário, alteração de tecido mole e fluxo salivar em pacientes 
portadores de DRC, e adicionalmente verificar o impacto da saúde bucal na 
qualidade de vida destes pacientes. Material e Método: Participaram do 
estudo 35 pacientes com DRC em hemodiálise (GR) e 40 indivíduos 
saudáveis (GC). Para análise das doenças bucais utilizou-se os índices 
CPOD, IPC, IDD, alteração de tecido mole e fluxo salivar. Aplicou-se o 
questionário OIDP. Utilizou-se os testes Mann Whitney e correlação 
Spearman (p<0,005). Resultados: A média do CPOD foi GR:17,4±7,2 e 
GC:16,4±8,7 (p=0,588). A pior condição periodontal foi cálculo tanto para GR 
(31,4%) e GC (32,5%) (p=0,082). Verificou-se maior prevalência do desgaste 
dentário em dentina nos caninos (p=0,022) e molares (p=0,029); e 
restaurados nos molares (p=0,018) para GR. A alteração de tecido estava 
presente em 27,5% e 10,0% no GR e GC respectivamente (p=0,075). A 
média do fluxo salivar foi 0,8±0,6ml/min para GR e 1,1±0,5ml/min para GC 
(p=0,020). Houve correlação entre OIDP e CPOD (r=0,340; p=0,046) e entre 
OIDP e fluxo salivar (r=-0,502; p=0,002) para GR, o que não ocorreu para 
GC. Conclusão: Conclui-se que houve maior prevalência do desgaste 
dentário e hiposalivação para os pacientes com DRC, sendo que, as 
condições bucais, principalmente cárie dentária e hiposalivação, 
apresentaram impacto na qualidade de vida destes pacientes. 
 

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, Cárie Dentária, Xerostomia, 
Doenças Periodontais 
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PROMOÇÃO DE SAUDE BUCAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE 
PARALISIA CEREBRAL 

 
GABRIEL MARQUES DE SOUZA, ALEXANDRE TOMIAZZI G. CHAGAS, 
ANDREIA HELOISA MUZA DA SILVA, JULIANE AVANSINI MARSICANO, 
ROSANA LEAL DO PRADO  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A condição de saúde bucal dos portadores de paralisia cerebral 
(PC) é precária e em conjunto com a falta de conhecimento dos responsáveis 
de como realizar a higienização bucal pode levar ao agravamento do quadro 
odontológico. Objetivo: O estudo verificou a efetividade de orientações em 
saúde bucal para portadores de paralisia cerebral e seus cuidadores. 
Materiais e métodos: Foram avaliadas em dois momentos a condição de 
saúde bucal de 7 pessoas com PC e práticas de seus cuidadores quanto a 
cuidados de higiene bucal. Na primeira avaliação, em conversa com o 
cuidador, utilizou-se um roteiro semiestruturado, identificando variáveis como: 
gênero, renda, idade, moradia, grau de escolaridade do cuidador, hábitos de 
higiene e alimentares do indivíduo com PC. Em seguida avaliou-se a 
condição bucal dos voluntários com PC por meio dos índices de cárie 
dentária (CPOD) e índice de higiene oral simplificado (IHOS). De acordo com 
a avaliação bucal, os cuidadores receberam orientações a fim de melhorar a 
condição bucal do paciente. Na segunda avaliação, após 60 dias, foi 
realizada reavaliação da condição bucal. Resultados: Em relação ao IHOS, 
durante a primeira e segunda avaliação observou-se melhora nos índices. 
Porém, a análise do IHOS dos pacientes nos dois períodos avaliados, não 
apresentou significância estatística (p = 0,1003).  Conclusão: No estudo foi 
observado que apesar de haver efetividade nas orientações realizadas para 
os portadores de paralisia cerebral e seus cuidadores, não foi observada 
diferença estatística significante. 
	
Palavras-chave: Paralisia Cerebral, Saúde Bucal, Educação em Saúde, 
Promoção da Saúde 
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TRATAMENTO ODONTOLÓGICO APÓS TRAUMA DENTÁRIO – RELATO 
DE CASO CLÍNICO 

 
FERNANDA MENDONÇA PEREIRA, GISELE MARTINEZ LOURENÇO DE 
OLIVEIRA, RAFAELA PIGOZZI, RODRIGO VIEIRA CAIXETA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
 
Introdução: O trauma dentário é muito comum em pacientes adultos e 
pediátricos devido ao aumento de acidentes desportivos, domésticos, em 
locais públicos e também devido a fatores locais como: o overjet maior e 
posicionamento inadequado dos lábios. O atendimento de urgência de 
traumatismos dentários garante melhor prognóstico diminuindo risco de 
necrose pulpar ou perda do elemento dentário e em muitos casos a 
reconstrução da coroa utilizando a técnica de inserção de resina composta 
direta é aconselhável. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi demonstrar o 
tratamento de um trauma dentário pela técnica de inserção de resina 
composta direta à mão livre. Relato de caso: Paciente com 25 anos, gênero 
masculino, leucoderma, procurou a clínica de Dentística Restauradora II da 
Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, queixando-se da estética 
do incisivo central superior após fratura horizontal com perdas estruturais de 
esmalte e dentina, mas sem comprometimento da pulpar. Optou–se pela 
confecção de restauração em resina composta pela técnica direta de 
inserção de resina composta à mão livre estratificada. Conclusão: A técnica 
direta de inserção da resina composta é uma opção de tratamento das 
fraturas coronárias em dentes anteriores eficaz, com resultados satisfatórios. 
O profissional deve conhecer o comportamento mecânico e óptico das 
resinas compostas a fim de proporcionar resultados funcionais favoráveis e 
resultados estéticos naturais. 
 
Palavras-chave: Trauma Dental, Dente Permanente, Tratamento. 
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REABILITAÇÃO DE REBORDOS SEVERAMENTE REABSORVIDOS: 
RELATO DE CASO CLÍNICO 

 
LUCIANA GRISANI ANDRADE, SIMONE SOUSA F. CARAVINA, THIAGO 
YUGI OTIAI, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO, JOSÉ ANTÔNIO PEGINO 
MARQUES 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: A perda dentária causada por comprometimento das estruturas 
dentárias por cárie, fratura ou patologias são responsáveis por provocar 
reabsorção óssea. A prótese fixa dento gengival é uma alternativa 
reabilitadora que permite, por meio da aplicação de cerâmica rosa, a 
recuperação não somente da estrutura dentária, como também das 
estruturas de sustentação adjacentes, sem expor o paciente a procedimentos 
cirúrgicos invasivos. Objetivo: O objetivo do relato de caso clínico será 
abordar e discutir o uso de prótese implantoretida dento gengival como 
alternativa para reabilitação oral em maxila severamente reabsorvida. Relato 
de Caso: Paciente BD, gênero masculino, 30 anos. Procurou o atendimento 
na Associação Paulista de Cirurgião Dentista (APCD), de Presidente 
Prudente para reabilitação protético da maxila. O paciente relatou 
insatisfação com a estética e insegurança com o uso da Prótese Fixa. A 
história odontológica descrita pelo paciente é que, aos 12 anos, sofreu um 
acidente automobilístico com trauma na região da face com grande 
comprometimento da região anterior, ocasionando a perda dos elementos da 
região do 13 ao 22. Após a avaliação radiográfica e tomográfica, foram 
planejados e instalados os implantes e, posteriormente, confeccionada a 
prótese fixa dento gengival. Conclusão: O uso de implantes osseointegráveis 
associado à prótese fixa dento gengival é um tratamento alternativo com 
soluções estética e funcional. Desta forma, é possível restabelecer a estética, 
a função e, consequentemente, a qualidade de vida de pacientes com 
defeitoósseo severo no espaço protético. 
 
Palavras-chave: Prótese Fixa Dento Gengival, Próteses sobre Implantes, 
Implantes, Próteses, Rebordos severamente reabsorvidos 
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IRRIGAÇÃO SUBGENGIVAL DE INFUSÃO DE CAMOMILA OU 
TANSAGEM COMO TRATAMENTO COADJUVANTE DA DOENÇA 

PERIODONTAL. REVISÃO DE LITERATURA 
 

DENER HIGOR BEZERRA PADILHA GÓES, CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A doença periodontal é uma das doenças bucais mais 
frequentes na população. O uso de produtos fitoterápicos tem se mostrado 
como uma alternativa interessante como alternativa ao uso de medicamentos 
da indústria farmacêutica. Objetivo: O propósito do presente estudo foi 
revisar a literatura sobre a viabilidade de uso da irrigação subgengival com 
soluções de duas plantas medicinais (camomila e tansagem) como 
tratamento coadjuvante da doença periodontal. Material e Método: Foi 
realizada uma pesquisa detalhada dos estudos publicados nas bases de 
dados PubMed/MEDLINE, Scielo e Google Acadêmico, usando os termos: 
“camomila” “doença periodontal” e “tansagem”. Foram incluídos estudos 
clínicos, experimentais e revisões de literatura que utilizaram esses agentes 
fitoterápicos como tratamento coadjuvante da doença periodontal. 
Resultados: Tanto a camomila quanto a tansagem demonstraram bons 
resultados em relação à redução microbiana e de sinais e sintomas de 
inflamação quando utilizadas na Odontologia. Contudo, esses fitoterápicos 
foram utilizados em forma de colutório. Nenhum estudo relatou seu uso para 
irrigação subgengival como tratamento coadjuvante da doença periodontal. A 
maioria dos estudos avaliou o uso da camomila, provavelmente devido à sua 
maior disponibilidade e acesso ou por ser uma planta mais conhecida que a 
tansagem. Conclusão: Mais estudos clínicos e experimentais bem 
delineados ainda são necessários para que uma conclusão possa ser tomada 
sobre o uso da camomila e da tansagem como agentes fitoterápicos para 
redução da carga microbiana e de sinais e sintomas de inflamação na área 
da Odontologia e, mais especificamente, na Periodontia. 
 
Palavras-chave: Odontologia, Periodontite, Fitoterapia. 
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AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA EM PACIENTE ONCOLÓGICOS 
SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA 

 
ANA CLAUDIA FANTUCI, GIOVANA ROCHA LAMBER, MARCELA LUCIO 
CALDEIRA, JOSÉ MARIA BERTÃO.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O câncer constitui a segunda causa de morte por doença no 
Brasil. Na maioria dos casos, a quimioterapia é o tratamento adotado, 
ocasionando aos pacientes oncológicos manifestações bucais como: 
mucosite e xerostomia. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a 
condição de saúde bucal de pacientes oncológicos submetidos à 
quimioterapia averiguando se houve manifestações bucais consequentes do 
recurso terapêutico, qual a frequência e tipos manifestados durante o 
tratamento. Materiais e métodos: Foram avaliados 80 pacientes em 
tratamento quimioterápico, sendo 20 do Instituto de Oncologia “Antônio 
Sérgio Querubim” da Santa Casa de Presidente Prudente e 60 do Hospital 
Regional de Presidente Prudente, Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia (UNACOM). Foram avaliados pacientes 
dependentes da faixa etária de 12 a 59 anos, qual a medicação 
quimioterápica e quantidade utilizada determinadas de acordo com a 
necessidade individual. Ainda, independentes de gênero, etnia e tipo de 
câncer. Resultados: Observou-se que as medicações utilizadas para o 
tratamento quimioterápico acarretaram quadros de alterações bucais. A 
prevalência foi de pacientes sem manifestações bucais, seguida de 
alterações, como mucosite associada à xerostomia. Discussão: De 80 
pacientes, 27,5% era do gênero masculino e 72,5% do gênero feminino. A 
média das idades foi de 43 anos. Alguns pacientes foram evidenciados com 
sugestiva hipótese diagnóstica de candidíase. Delineou-se a necessidade da 
participação  do  Cirurgião Dentista no âmbito hospitalar no tratamento das 
manifestações bucais. Conclusão: Conclui-se que o tratamento 
quimioterápico traz aos pacientes oncológicos manifestações bucais que 
influenciam em sua qualidade de vida, necessitando de ajuda por parte do 
cirurgião dentista.  
 
Palavras-chave: Câncer, Quimioterapia, Manifestações bucais, Mucosite, 

Xerostomia. 
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USO DE FLUORETOS NO TRATAMENTO DE HIPOMINERALIZAÇÃO 
MOLAR INCISIVO – RELATO DE CASO 

 
JÚLIO CÉSAR LOZI LACERDA. KARINE TAKAHASHI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A hipomineralização molar incisivo é uma alteração sistêmica 
que pode envolver um até quatro primeiros molares e incisivos centrais 
permanentes. Constitui em uma alteração sistêmica do esmalte, podendo ter 
alteração de cor, fratura de esmalte e sensibilidade nos dentes envolvidos. A 
menor prevalência encontrada foi de 2,5% em crianças chinesas, sendo a 
maior em 40,2% em crianças brasileiras. A etiologia pode estar relacionada a 
doença respiratórias, febre alta e uso frequente de antibióticos nos primeiros 
três anos de vida. Objetivos: relatar um caso clinico de MIH atendido na 
clinica de odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Presidente 
Prudente (SP). Relato de caso: ao exame clinico, pode se verificar 
opacidades bem demarcadas de coloração esbranquiçada nos incisivos, 
além disso, um dos molares apresentava trincas e manchas de esmalte em 
ponta de cúspide, e sensibilidade aumentada. O tratamento constituiu em 4 
sessões de verniz fluoretado e restauração com cimento de ionômero de 
vidro no molar afetado. Conclusão: o uso de vernizes fluoretados e cimento 
de ionômero de vidro obtiveram sucesso no tratamento, uma vez que houve 
melhora na sensibilidade relatada pela paciente. 
 
Palavras-chave: Desmineralização do Dente; Fluoretos; Fluoretos Tópicos; 
Terapêutica; Dente Molar.  
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MESIODENS: RELATO DE CASO 
 
ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS, MARCELLA VASQUES FREIRE, ANA 
BHEATRIZ MARANGONI MONTES. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Supranumerários são dentes formados além dos da dentição 
normal, podem ser simples, múltiplos, uni ou bilaterais, erupcionados ou 
impactados, localizados na mandíbula ou na maxila. O mesiodens, dente 
supranumerário localizado entre os incisivos centrais, é o mais frequente 
deles e em geral, sua presença é percebida em exame clínico e radiográfico 
de rotina dos maxilares. Objetivo: Relatar dois casos clínicos, de pacientes 
portadores de mesiodens e apresentar os critérios de individualização de 
tratamento, elaborando o planejamento adequado e a orientação dos 
pacientes afetados. Relato de Caso: Dois casos clínicos de pacientes com 
dentes supranumerários (mesiodens), ambos do sexo masculino, 09 anos e 
13 anos de idade, submetidos à avaliação físicobucodentário para 
averiguação da condição de saúde bucal, histórico de saúde geral e presença 
de alterações sistêmicas. No caso 1, o mesiodens estava localizado na 
região vestibular dos incisivos centrais, comprometendo a estética e 
associado a apinhamento dental; enquanto no caso 2, o mesiodens estava 
localizado na região palatina dos incisivos centrais, mesiodens apresentou se 
na região palatina dos incisivos centrais, afetando muito pouco a estética e 
oclusão. Em ambos os casos o tratamento proposto foi a exodontia devido ao 
traumatismo nos tecidos moles no caso 1, e por indicação ortodôntica no 
caso 2. Conclusão: Os casos relatados alertam a comunidade odontológica 
para a relevância clínica do diagnóstico precoce de dentes supranumerários, 
devido ao risco de prejuízos aos dentes adjacentes. Este trabalho também 
salienta a importância de avaliação criteriosa para eleição de conduta clínica 
adequada para cada caso. 
 
Palavras-chave: Dente Supranumerário, Anormalidades Dentárias, 
Diagnóstico, Má-Oclusão, Cirurgia. 
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HARMONIA E CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL POR MEIO DE 
GENGIVOPLASTIA: RELATO DE CASO  

 
GIAN MARCOS DA SILVA, RAFAELA FARIAS GOMES BERTOLLI, ELCIO 
MÁRIO FARIA JUNIOR 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Atualmente, a busca pela excelência estética, funcional e 
biológica são pré-requisitos relevantes nos procedimentos odontológicos, 
enaltecida por pacientes exigentes e ansiosos, os quais depositam grandes 
expectativas no resultado do tratamento odontológico. O desenvolvimento de 
novas técnicas e materiais odontológicos busca acompanhar esse 
crescimento.  A hiperplasia gengival é o aumento exagerado do tecido 
gengival, é um dos fatores que pode proporcionar resultado estético 
desfavorável e prejudicar a saúde periodontal. Objetivo: O objetivo desse 
trabalho foi relatar um caso clinico de correção de sorriso gengival, através 
de técnicas de gengivoplastia e osteotomia e osteoplastia para resolução 
estética periodontal. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 26 anos, 
relatando insatisfação com a aparência de seu sorriso, queixando-se que era 
um “sorriso gengivoso” devido aos seus “dentes pequenos”, que essa 
condição apresentou-se após terapia ortodôntica.  Com base na analise 
clínica e radiográfica, foi diagnosticado o aumento gengival e o tratamento 
indicado foi o aumento de coroa clínica através da gengivectomia com 
osteotomia e osteoplastia. Conclusão: Através desse relato clinico, foi 
possível observar que a correção do sorriso gengival, acompanhada de um 
bom planejamento e habilidade do Cirurgião Dentista proporcionou uma 
melhora no sorriso da paciente, apresentando um contorno gengival simétrico 
e harmônico. 
 
Palavras-chave: Estética Dentária, Gengivoplastia, Hiperplasia Gengival, 
Periodontia, Sorriso. 
	



	 58	

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL DE PACIENTES OBESOS 
MÓRBIDOS E BARIÁTRICOS 

 
KARINA EVANGELISTA DA SILVA, MARIA CAROLINA RODRIGUES, 
NATALY DARA MORAES SANTOS, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE 
AVANSINI MARSICANO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Tanto a obesidade como a cirurgia bariátrica podem ocasionar 
alterações na cavidade bucal. Objetivos: Este estudo tem como objetivos 
avaliar as condições bucais de pacientes bariátricos e obesos mórbidos, tais 
como, a cárie dentária, as doenças periodontais, edentulismo e fluxo salivar, 
e adicionalmente verificar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos 
pacientes. Materiais e métodos: As condições bucais foram avaliadas 
através dos índices CPOD, uso e necessidade de prótese, IPC e fluxo salivar. 
Foram aplicados questionários relacionados com a e qualidade de vida para 
avaliar o impacto da cirurgia bariátrica e da saúde bucal na qualidade de vida 
dos pacientes. Resultados: A média do CPOD foi 9.0±7,0 e 13,3±8,0 para 
G1 e G2 respectivamente (p=0,020). Em relação ao IPC, a maior parte dos 
pacientes apresentam a pior condição cálculo tanto para G1 (72,7%) e G2 
(80%) (p=0,752). Não houve diferença significante entre os grupos em 
relação ao uso (p=0,878) e necessidade (p=0,132) de prótese dentária. A 
média do fluxo salivar foi 0,7±0,4 e 1,0±0,9 ml/min para os grupos G1 e G2 
respectivamente (p=0,227). Em relação ao impacto da saúde bucal na 
qualidade de vida, a média do OIDP foi 11,2±23,8 e 14,16±23,8 para G1 e G2 
respectivamente (p=0,089).  Conclusão: Conclui-se que os pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica apresentam pior condição de saúde bucal, 
principalmente relacionado com a cárie dentária, quando comparados com os 
pacientes obesos. E verificou-se impacto da saúde bucal na qualidade de 
vida dos pacientes com necessidade de prótese dentária. 
 
 
Palavras-chave: Saúde bucal, cárie dentária, doenças periodontais, 
xerostomia, cirurgia bariátrica, obesidade.  
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GLOSSECTOMIA – RELATO DE CASO 
 
FERNANDO LUVIZETO SOARES, JOÃO RICARDO ALVAREZ NICOLOSI 
JUNIOR, LAYNE RODRIGUES GUIMARÃES. DANILO LOUZADA DE 
OLIVEIRA 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introduçao A glossectomia é o procedimento cirúrgico para remoção parcial 
ou total da língua, órgão este que apresenta grande importância no sistema 
estomatognático e respiratório, é utilizada para tratamentos de doenças como 
a macroglossia, que é uma doença de etiologia múltipla que tem afetado o 
homem por milhares de anos, pode causar prejuízos na fala, fonética, 
mastigação, deglutição e alterações nas estruturas dentais.  Objetivo Foi 
relatar um caso clínico de macroglossia em um paciente jovem com síndrome 
de Down tratado por meio de glossectomia subtotal em orifício de fechadura 
e demonstrar que esta é uma técnica que se aplica adequadamente a esta 
condição. Relato de Caso Paciente do sexo masculino, leucoderma, com 15 
anos de idade, compareceu ao consultório odontológico acompanhado da 
mãe, foi relatado que o mesmo é portador de Sindrome de Down e que não 
apresenta patologias de base, a mãe queixava-se de que seu filho 
apresentava-se sempre com a língua protruída, portanto, foi indicado uma 
cirurgia para melhor acomodação do órgão na cavidade bucal,  a 
glossectomia subtotal pela técnica do orifício em fechadura. Conclusão 
Conclui-se que a glossectomia subtotal pela técnica do orifício em fechadura 
é um procedimento que se mostra adequado para os pacientes jovens com 
síndrome de Down que apresentam macroglossia e protrusão lingual.  
 
Palavras-chave:   Glossectomia, Doenças da Língua, Cirurgia Bucal	
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SÍNDROME DE WEST: ASPECTOS SISTÊMICOS, ESTOMATOLÓGICOS E 
RELATO DE CASOS 

 
BLENDA LOBO NOGUEIRA, MARIA JOSÉ BORGES VIEIRA, CRISTHIANE 
OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: A síndrome de West (SW) é uma condição severa e rara de 
epilepsia que se inicia na infância, ocorrendo entre o terceiro e oitavo mês de 
vida. Ë caracterizada pela tríade: espasmos infantis, hipsarritmia e déficit 
cognitivo.  A etiologia está ligada às disfunções orgânicas do cérebro cujas 
origens podem ser pré-natais, perinatais ou pós-natais. Objetivo: Relatar 
dois casos clínicos de pacientes portadores da Síndrome de West, visando 
auxiliar o cirurgião dentista a identificar alterações sistêmicas, aspectos 
estomatológicos de interesse odontológico. Relato de Caso: Paciente G.R.F, 
gênero masculino, 13 anos, foi observado: ausência de selamento labial, 
tônus de lábios superior e inferior, bochechas e língua com tônus flácido, 
mobilidade dos mesmos alterados, má oclusão, palato duro normal. Leve 
hiperplasia gengival, sem a presença de biofilme e lesões de cáries. Paciente 
R.A.S.A., 12 anos, gênero feminino. Na avaliação foi observado: ausência de 
selamento labial. Tonicidade muscular flácida em: lábios superior e inferior, 
bochechas e língua, palato duro atrésico, má oclusão. Apresenta respiração 
oronasal, hiperplasia gengival, com presença de biofilme, presença de lesões 
de cáries estacionadas com uso de cariostático, pois não é colaborativa a 
abordagem odontológica. Conclusão: Pacientes com a Síndrome de West 
apresentam grande diversidade de características físicas gerais e bucais, 
dificuldade de higienização bucal devido atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor. É importante prestar atendimento odontológico precoce, 
para que não necessitem de tratamentos odontológicos complexos e 
invasivos devido ao comprometimento sistêmico e cognitivo. A abordagem e 
o tratamento integral devem ser realizados por uma equipe multidisciplinar.      
 
Palavras-chave: Espasmos Infantis, Saúde Bucal, Anticonvulsivantes. 
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APLICAÇÃO DE FIBRINA RICA EM PLAQUETAS E LEUCÓCITOS (L-PRF) 
NA ODONTOLOGIA: RELATO DE CASO CLÍNICO. 

 
BRUNO CRUZ MORIKI, SILVIA REGINA MARQUES FRANÇA, VALQUIRIA 
DE SOUZA SCHOTT, ROSALINDA TANURI ZANINOTTO VENTURIM.  
TRABALHO DE CONCLSÃO DE CURSO  
  
Introdução: A Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos (L-PRF) foi 
desenvolvida na França em 2001 por Choukroun e equipe, para utilização no 
âmbito da Odontologia, em cirurgia oral e maxilofacial, com vários outros 
campos de aplicação, como aumento de tecido ósseo para implantologia, 
levantamento do seio maxilar, enxerto em alvéolos frescos, cirurgias 
periodontais estéticas, entre outros. Descrito como a segunda geração de 
concentrados plaquetários, o L-PRF foi definido como um biomaterial 
autólogo, rico em leucócitos e plaquetas, que pode ser utilizado com técnica 
mais simplificada, tornando a cirurgia menos invasiva, mais rápida e menos 
traumática. Outra grande vantagem do L-PRF é que acelera o tempo de 
cicatrização, com benefícios clínicos comprovados. Objetivo: O objetivo 
deste estudo foi relatar um caso clínico, para demonstração e fornecimento 
de informações acerca da utilização de Fibrina Rica em Plaquetas e 
Leucócitos (L-PRF) como biomaterial autólogo utilizado no âmbito da 
odontologia. Relato de caso: Realizou-se o caso clínico cirúrgico, de 
paciente com necessidade de implante com carga imediata, associado a 
enxerto ósseo xenógeno, utilizando-se Fibrina Rica em Plaquetas e 
Leucócitos (L-PRF), com o intuito de reabilitação oral de forma regenerativa, 
imediata e segura. Conclusão: Foi constatado no presente caso clínico, uma 
regeneração tecidual óssea mais rápida e satisfatória, quando da utilização 
do L-PRF em implante imediato, sendo também, uma alternativa para 
maximizar os resultados no tratamento de sítios com infecção e em pacientes 
com condições médicas que possam comprometer a cicatrização, como 
diabéticos, pacientes medicados com imunossupressores ou anticoagulantes.  
Palavras chaves: Enxerto Autólogo, Fibrina, Regeneração Óssea, 
Regeneração Tecidual, Implantação Dentária. 
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ABORDAGEM PSICOLÓGICA E CIRURGICA DE MESIODENS EM 
ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE CASO 

 
CAROLINE MONTEIRO DOS SANTOS, ISABELLA CIQUEIRA CAMPOS 
ALVES, KARINE TAKAHASHI.  
TRABALHO DE CONCLÚSAO DE CURSO. 

 
Introdução: Para fazer o atendimento odontopediátrico com sucesso, o 
profissional deve considerar a criança como ser único, não como um adulto 
em miniatura, com suas particularidades, sem ignorar sua personalidade. Um 
atendimento mal conduzido pode gerar na criança desconforto. A ansiedade 
ocorre frente a uma condição aversiva ou penosa, algum grau de incerteza 
ou dúvida que podem modificar o comportamento, o medo se refere a uma 
situação vivenciada. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo descrever as 
técnicas de manejo e comportamento infantil para abordagem cirúrgica em 
crianças e o tratamento cirúrgico em caso clínico de mesiodens em via 
alveolar na região de incisivos. Relato de Caso: Paciente C.S.A, 7 anos de 
idade, sexo feminino, procurou atendimento na Clínica da Faculdade de 
Odontologia de Presidente Prudente – UNOESTE, acompanhada do 
responsável legal, relatando a presença de um dente com formato anormal 
na região anterior prejudicando a estética. Após exame físico, foram 
solicitadas radiografias periapicais. (Figuras 1, 2 e 3). Foi diagnosticado 
mesiodens na região de incisivo central superior direito. Como tratamento foi 
realizada a exodontia do mesiodens, empregando técnicas de manejo do 
comportamento infantil. Conclusão: Podemos concluir que a abordagem 
cirúrgica deste paciente foi realizada com sucesso através do emprego das 
técnicas não-farmacológicas de controle do comportamento infantil, e o 
procedimento cirúrgico planejado foi realizado com êxito, possibilitando a 
erupção do dente permanente. 

  
Palavras-chave: Odontopediatria, Cirurgia Bucal, Dentes Supranumerário, 
Criança.  
 


