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Comissão Organizadora da Jornada 
 

ADILSONDE OLIVEIRA 

ADRIELE DE PAULA NEVES 

ARLETE GOMES SANTOS PARIZI 

CLÁUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO 

CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL 

ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 

HUGO ALBERTO VIDOTTI 

PAULA LAZILHA FALEIROS 

 



Programação 
 

Segunda	
feira		

16/10/17	

Terça	
feira	

17/10/17	

Quarta	
feira	

18/10/17	

Quinta	
feira	

19/10/17	

Sexta	
feira	
20/10/
17	

Inter-relação	da	
Periodontia	e	

outras	
especialidades		
odontológicas	

Prof.	Dr.	
Leandro	Araújo	
Unifal-	Alfenas	
08:00H	ás	
09:40H	

Teatro	César	
Cava	
	

Escultura	
dental:	

Técnicas	para	
alcançar	a	
excelência.	
Prof.	Marcelo	

Giatti	
USP	–	Bauru	

	
10:00H	ás	
12:00H	

Teatro	César	
Cava	

Abertura	
Oficial	da	
Jornada	
07:30H	ás	
08:00H	

Teatro	César	
Cava	

__________________
______	

“As	facetas	da	
harmonização	
orofacial	
abordadas	
através	dos	
procedimento

s:	toxina	
botulínica,	

bichectomia	e	
preenchedore
s	faciais"	
Profa.	Dra.	
Manoela	
Fonseca	

Unesp-	São	
José	dos	
Campos	
08:00H	ás	
12:00hs	

Teatro	César	
Cava	

	

Odontologia	
Hospitalar:	Áreas	
de	Atuação	e	
Perspectivas	
Profa.	Bianca	

Dias	
Prof.	Dr.	Ricardo	
de	Almeida	

UEL-	Londrina	
08:00H	ás	09:40H	
Teatro	César	Cava	
"Conhecendo	a	

Odontologia	Legal:	
áreas	de	atuação,	

mercado	de	
trabalho	e	
casuística"	
Prof.	Dr.	

Ricardo	Henriqu
e	Alves	da	Silva	
USP-	Ribeirão	

Preto	
10:00H	ás	12:00H	
Teatro	César	Cava	
	

Odontologia	
Digital	-	

Tratamento	
ortodôntico	
Invisalign	

Prof.	Ms.	Luiz	
Orbolato	Rotta	
UNOESTE-	Pres.	

Prudente	
08:00H	ás	
12:00H	

Sala	11	–	BLOCO	
B	
	

Oclusão	
aplicada	em	
procedimentos	
estéticos	e	

reabilitadores.	
Prof.	Dr.	Paulo	

Godoni	
APCD-	

Presidente	
Prudente	
08:00H	ás	
12:00H	

Sala	24	–	BLOCO	
B	

	
Implante	Unitite:	

um	novo	
conceito	que	irá	
otimizar	seus	
resultados	
clínicos.	

Prof.	Dr.	José	
Antônio	Pegino	

Marques	
UNOESTE-	Pres.	

Prudente	
08:00H	ás	
12:00H		

Sala	26	–	BLOCO	
B	
	

	
	

AVALIAÇÃO	
INTEGRAD

ORA	
08:00H	ás	
12:00H	



Odontologia	
planejada	da	
prótese	as	

resinas:	casos	
clínicos	
13:30H	ás	
14:00H	

Teatro	César	
Cava	

___________________
______	

Apresentação	
de	Projetos	de	
Trabalho	de	
Conclusão	de	

Curso	
15:30H	ás	
18:00H	

Teatro	César	
Cava	

Endodondia ao 
alcance do 

clínico geral: 
como alcança-

la com 
excelência 
Prof.	Dr.	

Rodrigo	Vivan	
USP-	Bauru	
14:00H	ás	
16:45H	

Teatro	César	
Cava	

Me	formei	e	
Agora?	

Sindicato	dos	
Odontologista
s	do	Estado	de	
São	Paulo	
17:00H		ás	
17:45H	

Teatro	César	
Cava	

Reabilitação	
estética	

multidisciplinar	
Prof.	Felipe	
Valverde	

Kg	Sorensen	
14:00H	ás	15:20H	
Teatro	César	Cava	
Apresentação	de	
Projetos	de	
Trabalho	de	
Conclusão	de	

Curso	
15:30H	ás	18:00H	
Teatro	César	Cava	
_____________________

_______	
Hands-on	:	
Odontologia Legal 
e o desafio da 
identificação 
humana 

Prof.	Dr.	
Ricardo	Henriqu
e	Alves	da	Silva	e	

equipe	
USP-	Ribeirão	

Preto	
14:00H	ás	18:00H	
Laboratório	de	
Dentística	

(32	alunos	do	5º	e	
6º	termo-	por	
adesão)	

	

APRESENTAÇÕ
ES	DE	CASOS	
CLÍNICOS	

(SALAS	24,,	26	E	
11-	BLOCO	B)	

	

	

 



Normas do Resumo 
Prazo limite para inscrição: 06/10/2017 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. 
 
 
	



Relação dos Projetos de Trabalho de 
Conclusão de Curso Apresentados 

 
TÍTULO ALUNOS ORIENTADOR BANCA 

AVALIADORA 
DATA - 

HORÁRIO 
INFLUENCIA DO 
USO DE 
ADESIVOS 
MULTIMODO NA 
RESISTÊNCIA DE 
PINOS DE FIBRA 
DE VIDRO 

KALIANE 
APARECIDA 
LIMA PILON 
 

AMANDA 
VESSONI 
BARBOSA 
KASUYA 

ANDERSON 
CATELAN 
 
LUCIANA 
PRADO MAIA 
ANDRAUS 

16/10 
15:30 

INFLUÊNCIA DA 
ELEVAÇÃO DE 
TEMPERATURA 
NA RESISTÊNCIA 
FLEXURAL, 
MÓDULO DE 
ELASTICIDADE E 
RESISTÊNCIA 
COESIVA DE 
RESINAS 
COMPOSTAS 
BULK FIIL 

MARCELA 
CREPALDI 
SANTOS 
 
MARIA RITA 
MUNIZ DOS 
SANTOS 

ELIANE 
CRISTINA 
GAVA PIZI 

ANDERSON 
CATELAN 
 
LUCIANA 
PRADO MAIA 
ANDRAUS 
 

16/10 
15:50 

USO DO 
IONÔMERO DE 
VIDRO PARA 
IDENTIFICAÇÃO 
DE DEFEITO 
ÓSSEO CRIADO 
EM CALVÁRIA DE 
RATOS 

ISABELLA 
VIANA 
GUIRÁO 
 
LUCIANA 
APARECIDA 
DIAS DE 
OLIVEIRA 
 
MARIA JÚLIA 
GIANCURSI 
ABONIZIO 

CAROLINA 
DOS SANTOS 
SANTINONI 

JULIANE 
AVANSINI 
MARSICANO 
 
GUSTAVO DE 
ALMEIDA 
LOGAR 
 

16/10 
16:10 

ASPECTOS 
GERAIS E BUCAIS 
DE UM PACIENTE 
PORTADOR DA 
SÍNDROME DE 
DOWN E 
SÍNDROME DO X 
FRÁGIL: RELATO 
DE CASO 

ALEXSANDER 
GUEDES 
BARBOSA 
 
MARCEL 
HENRIQUE 
DE MELLO 
MORAES 

CRISTHIANE 
OLIVIA 
FERREIRA 
DO AMARAL 

JULIANE 
AVANSINI 
MARSICANO 
 
GUSTAVO DE 
ALMEIDA 
LOGAR 
 

16/10 
16:30 

TRATAMENTO DA 
MUCOSITE ORAL 
POR MEIO DA 
TERAPIA 
COMBINADA DE 
LASER DE BAIXA 
POTÊNCIA E 
GLUTAMINA – 
RELATO DE CASO 
CLÍNICO 

ANA LUISA 
LOLI 
 
LETÍCIA 
PASSARELLI 
PETRIS 

GUSTAVO DE 
ALMEIDA 
LOGAR 
 

ARLETE 
GOMES 
SANTOS 
PARIZI 
 
CHRISTINE 
MEN 
MARTINS 

16/10 
16:50 



CONTAMINAÇÃO 
DE ESCOVAS 
DENTAIS E SUA 
RELAÇÃO COM A 
DOENÇA 
PERIODONTAL 
 

NATÁLIA 
SILVA LEITE 
 
VICTÓRIA 
EVA CAMPOS 
LEITE 
 

SUELI 
CRISTINA 
SCHADECK 
ZAGO 
 

ARLETE 
GOMES 
SANTOS 
PARIZI 
 
CHRISTINE 
MEN 
MARTINS 

16/10 
17:10 

CONDIÇÕES 
PERIODONTAIS 
DE PACIENTES 
USUÁRIOS DE 
FLUOXETINA 

LUAN 
DUARTE 
SOARES 
 
NATHÁLIA 
CRISTINA 
RIBEIRO 
APPARICIO 

ADRIELI DE 
PAULA 
NEVES 

CAROLINA 
DOS SANTOS 
SANTINONI 
 
GRAZIELA 
AVILA 
GALHANO 
LOGAR 

18/10 
15:30 

TRATAMENTO 
PELA TÉCNICA DE 
CLAREAMENTO 
DENTAL EM 
CONSULTÓRIO - 
RELATO DE CASO 
CLINICO 
 

ALINE 
HATSUCE 
ALBERTINE 
MATSUMOTO 
 
GABRIELA 
RODRIGUES 
MINGARDI 
 
JUSSARA DA 
SILVA SOUZA 

RODRIGO 
VIEIRA 
CAIXETA 

CAROLINA 
DOS SANTOS 
SANTINONI 
 
GRAZIELA 
AVILA 
GALHANO 
LOGAR 
 

18/10 
15:50 

TRATAMENTO 
PREVENTIVO, 
INTERCEPTIVO E 
ESTETICO DE 
LESÃO CARIOSA 
ATRAVÉS DA 
INFILTRAÇÃO 
COM RESINA DE 
BAIXA 
VISCOSIDADE 

LARISSA 
SILVA 
MENDONÇA 
 
MARIANA 
AMARAL 
PESTANA 
 
MELIZE 
RANGEL 
RIGA 

LARISSA 
SGARBOSA 
DE ARAÚJO 
MATUDA 

GRAZIELA 
GARRIDO 
MORI 
PANUCCI 
 
PAULA 
LAZILHA 
FALEIROS 
 

18/10 
16:10 

PARACOCCIDIOID
OMICOSE: 
ANÁLISE DE 
LAUDOS 
ANATOMOPATOLÓ
GICOS 
 

LORENA 
QUEIRÓZ 
BORDIN 

ARLETE 
GOMES 
SANTOS 
PARIZI 

GRAZIELA 
GARRIDO 
MORI 
PANUCCI 
 
PAULA 
LAZILHA 
FALEIROS 

18/10 
16:30 

AVALIAÇÃO DA 
REGENERAÇÃO 
ÓSSEA APÓS 
APLICAÇÃO DE 
TERAPIA A LASER 
DE BAIXA 
POTÊNCIA 
 

GUSTAVO 
PORANGABA 
MIRANDA 
 
HUGO 
FRANCISCO 
CORREIA 
FERREIRA 
 
IAGO RAFAEL 
FERREIRA 

RENATA 
CALCIOLARI 
ROSSI E 
SILVA 
 
CRISTIANE 
NEVES 
ALESSI 
PISSULIN 
 

GRAZIELA 
GARRIDO 
MORI 
PANUCCI 
 
PAULA 
LAZILHA 
FALEIROS 
 

18/10 
16:50 



ESTUDO 
COMPARATIVO DA 
OCLUSÃO 
NORMAL E 
MALOCLUSÕES 
DE ANGLE COM 
OS PADRÕES 
CEFALOMÉTRICO
S 
 

ANA LAURA 
DE ARAUJO 
 
CAIO 
VALVASSORI 
STAUT 
 
MARIANA 
MOTA 
SILGUEIRO 

LUIZ 
ORBOLATO 
ROTTA 

ANA 
BHEATRIZ 
MARANGONI 
MONTES 
ALVES 
 
LARISSA 
SGARBOSA 
DE ARAÚJO 
MATUDA 

18/10 
17:10 

EFICÁCIA DO USO 
CONTINUADO DE 
EXTRATOS 
NATURAIS DE 
BACCHARIS 
DRACUNCULIFOLI
A SOBRE 
BIOFILME DE 
CÂNDIDA 
ALBICANS  
 

CAROLINE 
FUJIKURA 
GONÇALO 
 
LEANDRO 
LOPES 
POLETO 
 
DOUGLAS 
ROBETO 
MONTEIRO 

FABIANA 
GOUVEIA 
STRAIOTO 
 

ANA 
BHEATRIZ 
MARANGONI 
MONTES 
ALVES 
 
LARISSA 
SGARBOSA 
DE ARAÚJO 
MATUDA 
 

18/10 
17:30 

 



Relação dos Relatos de Casos Clínicos 
Apresentados 

 
TÍTULO DO CASO 

CLÍNICO 
ALUNOS HORÁRIO BANCA 

AVALIADORA 
AVULSÃO 

DENTÁRIAS E 
LUXAÇÃO 

EXTRUSIVA: CASO 
CLINICO 

ALESSANDRA ARAGÃO 
ALMEIDA, HEITOR CEOLIN 
ARAUJO, KARINE 
TAKAHASHI 

14:00 hs CRISTHIANE 
OLIVIA 
FERREIRA 
DO AMARAL 
 
FABIO HIDEO 
KAIAHARA 
 

ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO 
HOSPITALAR DE 

PACIENTE USUÁRIO 
DE DROGA E 

PORTADOR DE 
TRANSTORNO 

AFETIVO BIPOLAR 

LAURA ELOÍ CANASSA, 
AMANDA LODAS 
TOLARDO, LIÉGI 
APARECIDA MILHORANÇA 
BRESQUI, MARIA RITA 
MUNIZ DOS SANTOS, 
GUSTAVO DE ALMEIDA 
LOGAR 

14:30 hs 

ADENOMA DE 
PALATO DURO - 

RELATO DE CASO 
 

LIEGI APARECIDA 
MILHORANÇA BRESQUI, 
JÉSSICA RAMOS  
FILGUEIRA TODA, JOSÉ 
MARIA BERTÃO, ARLETE 
GOMES SANTOS PARIZI, 
PEDRO ÂNGELO CINTRA, 
JOSÉ LUIZ SANTOS 
PARIZI, VITOR JOSÉ 
BAZZO 

15:00 hs 

FECHAMENTO DE 
DIASTEMAS COM 

AUXÍLIO DE 
PLANEJAMENTO 

ESTÉTICO DIGITAL: 
RELATO DE CASO 

CLÍNICO 
 

SHEYLA ADRIANE 
RODRIGUES OLIVEIRA 
JOÃO, ANDRESSA 
RESTANI, ÉRIKA RIBEIRO 
RAMALHO, LUCIANA 
PRADO MAIA, GRAZIELA 
AVILA PRADO GALHANO, 
ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 

15:30 hs 

RECOBRIMENTO DE 
RETRAÇÕES 
GENGIVAIS 

MÚLTIPLAS EM 
DENTES 

ANTERIORES 
INFERIORES. 

DIEGO OLIVEIRA 
BAVARESCO, YARA 
LOYANNE DE ALMEIDA 
SILVA LEVI, LUCIANA 
PRADO MAIA 
 
 
 
 
 

16:30 hs 

USO DE DROGAS 
ILÍCITAS E SEU 

IMPACTO NA SAÚDE 
BUCAL. RELATO DE 

CASO 
 

GISELE APARECIDA 
SALES DE MELLO 
ODORIZZI, ALAF MARCEL 
SOBRINHO TEIXEIRA, 
CHRISTINE MEN 
MARTINS, RODRIGO 
VIEIRA CAIXETA, 
ANDERSON CATELAN, 

14:00 hs ADILSON DE 
OLIVEIRA 
 
JULIANE 
AVANSINI 
MARSICANO 
 



CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI 

RESTAURAÇÃO 
CLASSE IV 

UTILIZANDO MATRIZ 
BERTHOLDO/RICCI/B

ARROTTE (BRB). 
RELATO DE CASO 

 

LORRAINE FERNANDA DE 
LIMA CARDOSO, SHEYLA 
ADRIANE RODRIGUES 
OLIVEIRA JOÃO, 
ANDERSON CATELAN, 
LARISSA SGARBOSA DE 
ARAÚJO MATUDA, 
AMANDA VESSONI 
BARBOSA KASUYA, 
ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 

14:30 hs 

PERIODONTITE 
SEVERA EM 

PORTADOR DE 
DIABETES MELLITUS 
TIPO 1: RELATO DE 

CASO CLÍNICO 
 

YARA LOYANNE DE 
ALMEIDA SILVA LEVI, 
DAVID LUCAS FICHER 
LUPION, JOÃO AUGUSTO 
CAZUZA, VALDICLEIA 
ROSADO VOLPATO, 
CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI, ELIANE 
CRISTINA GAVA PIZI, 
LUCIANA PRADO MAIA 

15:00 hs 

CIRURGIA 
PAREDODONTICA – 
RELATO DE CASO 

THAIS SANCHES LEITE 
PATARA, FÁBIO 
FUNALETO SERÓDIO, 
FERNANDA DIAS DA 
CRUZ, RENATA LOURES 
BOIN, JANAINA CORAZZA 
MONTERO, MARCELO 
POMINI, ERICKE MUCKE 
SILVA 

15:30 hs 

QUEILITE ACTÍNICA: 
RELATO DE CASO 

CLÍNICO 

RAQUEL NARCISO PICCHI 
 
 

16:30 hs 

CONSIDERAÇÕES 
SOBRE 

FRENECTOMIA 
LINGUAL EM BEBÊS: 
RELATOS DE CASOS 

CLÍNICOS 

BEATRIZ LEMOS, CAIO 
SAMPAIO, ISABELA 
ARAGUÊ CATANOZE, MAX 
DOUGLAS FARIA, HEITOR 
CEOLIN ARAUJO, KARINE 
TAKAHASHI 

17:00 hs 

INDICAÇÃO PARA 
BIÓPSIAS 

INCISIONAL E 
EXCISIONAL: RELATO 
DE CASOS CLÍNICOS 

PEDRO CARDOSO SILVA, 
PEDRO ANGELO CINTRA                          
 

14:00 hs DOUGLAS 
ROBERTO 
MONTEIRO 
 
 
CRISTIANE 
NEVES 
ALESSI 
PISSULIN 

TRATAMENTO 
ORTOPÉDICO DE 

EXPANSÃO RÁPIDA 
DA MAXILA COM USO 
DO APARELHO TIPO 
MCNAMARA E A.O.F. 
KLAMMT: RELATO DE 

CASO CLÍNICO – 
ESTUDO 

LONGITUDINAL 
 

NATHALIA EVELYN DA 
SILVA MACHADO, LUIZ 
ORBOLATO ROTTA 
 

14:30 hs 



SUPRANUMERÁRIO 
EM PALATO DE 

CRIANÇA: RELATO 
DE CASO 

HENRIQUE AUGUSTO 
BANCI, CAIO SAMPAIO, 
MAX DOUGLAS FARIA, 
HEITOR CEOLIN ARAUJO, 
KARINE TAKAHASHI 

15:00 hs 

A UTILIZAÇÃO DE 
FERRAMENTAS 

DIGITAIS NO 
PLANEJAMENTO E 

REESTABELECIMENT
O DA ESTÉTICA - 

RELATO DE CASO 

BRUNA BARRAVIEIRA, 
NATHALIA LAIS FARIAS, 
PAULA LAZILHA 
FALEIROS, CAROLINA 
DOS SANTOS SANTINONI, 
ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 

15:30 hs 

REGRESSÃO DE 
LESÃO PERIAPICAL 

COM 
ACOMPANHAMENTO 
DE 4 MESES: RELATO 

DE CASO 

HENRIQUE AUGUSTO 
BANCI, THAÍS AKEMI 
SAKO, JANAINA CORAZZA 
MONTERO, MARCELO 
POMINI 

16:30 hs 

 



Menção Honrosa – Projetos de Conclusão 
de Curso 

 
1o lugar 
PARACOCCIDIOIDOMICOSE: 
ANÁLISE DE LAUDOS 
ANATOMOPATOLÓGICOS 
 

LORENA QUEIRÓZ 
BORDIN 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 

 
2o lugar 
INFLUENCIA DO USO DE 
ADESIVOS MULTIMODO NA 
RESISTÊNCIA DE PINOS DE 
FIBRA DE VIDRO 

KALIANE 
APARECIDA LIMA 
PILON 
 

AMANDA VESSONI 
BARBOSA KASUYA 

 
3o lugar 
 
TRATAMENTO DA MUCOSITE 
ORAL POR MEIO DA TERAPIA 
COMBINADA DE LASER DE 
BAIXA POTÊNCIA E GLUTAMINA 
– RELATO DE CASO CLÍNICO 

ANA LUISA LOLI 
 
LETÍCIA 
PASSARELLI 
PETRIS 

GUSTAVO DE ALMEIDA 
LOGAR 
 

	
 



Menção Honrosa – Relatos de Casos 
Clínicos 

 
1o lugar 

SUPRANUMERÁRIO EM PALATO DE 
CRIANÇA: RELATO DE CASO 

HENRIQUE AUGUSTO BANCI, CAIO 
SAMPAIO, MAX DOUGLAS FARIA, 
HEITOR CEOLIN ARAUJO, KARINE 
TAKAHASHI 

 
2o lugar 

TRATAMENTO ORTOPÉDICO DE 
EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA COM 

USO DO APARALHO TIPO MCNAMARA 
E A.O.F. KLAMMT: RELATO DE CASO 
CLÍNICO – ESTUDO LONGITUDINAL 

NATHALIA EVELYN DA SILVA 
MACHADO, LUIZ ORBOLATO ROTTA 
 

 
3o lugar 

A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS 
DIGITAIS NO PLANEJAMENTO E 

REESTABELECIMENTO DA ESTÉTICA - 
RELATO DE CASO 

BRUNA BARRAVIEIRA, NATHALIA 
LAIS FARIAS, PAULA LAZILHA 
FALEIROS, CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI, ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 

 
PERIODONTITE SEVERA EM PORTADOR 
DE DIABETES MELLITUS TIPO 1: RELATO 

DE CASO CLÍNICO 
 

YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA 
LEVI, DAVID LUCAS FICHER LUPION, 
JOÃO AUGUSTO CAZUZA, 
VALDICLEIA ROSADO VOLPATO, 
CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI, ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI, LUCIANA PRADO MAIA 

 
 

 



Resumos dos Projetos de Conclusão de 
Curso 

	
INFLUENCIA DO USO DE ADESIVOS MULTIMODO NA RESISTÊNCIA DE 

PINOS DE FIBRA DE VIDRO 
KALIANE APARECIDA LIMA PILON, AMANDA VESSONI BARBOSA 
KASUYA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Atualmente, novos produtos estão surgindo na odontologia com o 
intuito de facilitar e otimizar as técnicas de cimentação adesiva, os adesivos 
universais. Objetivo: Avaliar a resistência adesiva de um adesivo universal e 
seu cimento resinoso para a cimentação de pinos, variando o método de 
tratamento da dentina radicular; comparar esse novo sistema com dois outros 
sistemas consagrados na literatura.  Material e Método: Quatro grupos serão 
criados (n=10), tendo como fatores em estudo: o tipo de cimento e/ou adesivo 
(autocondicionante (AUTO); convencional + adesivo autocondicionante 
(CONV); convencional + adesivo universal (UNI)) e o método de tratamento da 
superfície dentinária, apenas para o grupo UNI: (condicionamento total com 
ácido fosfórico 37% (UNI-ac); autocondicionante (UNI-auto)). Quarenta raízes 
de incisivos bovinos serão restauradas com pino de fibra de vidro. As etapas 
clínicas para cimentação de cada grupo seguirá as orientações do fabricante 
de cada sistema. Após a cimentação, os espécimes serão seccionados em 
fatias de 1mm e submetidos ao teste de push-out, em máquina de ensaio 
universal até a fratura. Forma de Análise dos Resultados: A resistência 
adesiva será analisada quanto à normalidade de distribuição por meio do teste 
de Kolmogorov-Smirnov, sendo assim submetida à análise estatística por meio 
do teste ANOVA e Tukey (caso sejam paramétricos) ou Teste de Kruskal-Wallis 
e Método de Dunn (caso não paramétricos). Todos os testes serão executados 
com nível de significância em 5%. Resultados Esperados: Espera-se que o 
adesivo universal, alcance resultados de resistência adesiva similares a 
sistemas já consagrados na literatura.  
 

 
Palavras-chave: Resistência Adesiva; Pino de Fibra de Vidro; Cimento 
Resinoso; Adesivo Dentinário.  
	

	



INFLUÊNCIA DA ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NA RESISTÊNCIA 
FLEXURAL, MÓDULO DE ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COESIVA DE 
RESINAS COMPOSTAS BULK FIIL 
MARCELA CREPALDI SANTOS, MARIA RITA MUNIZ DOS SANTOS, 
ANDERSON CATELAN, LARISSA SGARBOSA DE ARAÚJO MATUDA, 
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A resina composta dentária tornou-se o material de eleição para a 
maioria dos pacientes e cirurgiões-dentistas, principalmente pela questão 
estética. Pensando nisso, a resina Bulk-fiil, foi desenvolvida com o intuito de 
diminuir o tempo clínico para o cirurgião dentista, já que possibilita a utilização 
um único incremento de até 4mm, o que também torna a técnica mais simples 
de ser realizada. Objetivo: O objetivo deste trabalho será avaliar se a elevação 
da temperatura irá interferir na resistência a microflexão, no módulo de 
elasticidade e na resistência coesiva das resinas Bulk-fill. Material e 
Método: Serão confeccionadas 40 amostras de cada grupo de resinas 
compostas, sendo 5 grupos de resinas diferentes, onde metade delas serão 
aquecidas antes de serem inseridas em um molde em forma barra. Após 
armazenamento por 24 horas a 37°C, serão submetidas aos testes de 
microflexão e microtração. Metade das amostras (n=10), serão submetidas ao 
teste de microflexão em Máquina de Ensaios Universal (Instron). Os valores 
encontrados serão registrados em MPa.  A outra metade das amostras (n=10) 
serão confeccionadas da mesma forma que para o teste anterior, entretanto, 
serão fixadas ao dispositivo de microtração por meio de adesivo a base de 
cianocrilato e testados também na Máquina de Ensaios Universal até a ruptura 
da amostra. Forma de Análise dos Resultados: Os resultados serão 
tabulados e posteriormente analisados. Resultados Esperados: Esperamos 
que a elevação da temperatura melhore as propriedades das resinas 
compostas e com isso a longevidade das restaurações realizadas com as 
mesmas. 
 
Palavras-chave:	Resina composta, Bulk Fill, Estética. 
 

	



USO DO IONÔMERO DE VIDRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITO 
ÓSSEO CRIADO EM CALVÁRIA DE RATOS. 

ISABELLA VIANA GUIRÁO, LUCIANA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA, 
MARIA JÚLIA GIANCURSI ABONIZIO, CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A reparação óssea constitui-se de processos ordenados, e que 
atuam de forma coordenada para restaurar as estruturas prejudicadas por 
traumas ou doenças e é essencial para a manutenção da homeostasia. Os 
trabalhos relacionados à reparação óssea têm sido realizados há anos, com a 
intenção de adquirir novos conhecimentos que possam auxiliar em cirurgias de 
reconstrução, reparações ósseas guiadas e implantes. Modelos experimentais 
têm sido propostos para padronização da avaliação de biomateriais que 
promovam a regeneração óssea. Objetivo: O objetivo deste estudo será 
avaliar a substituição do modelo experimental feito de amálgama por um 
modelo modificado feito de ionômero de vidro para verificação de regeneração 
óssea. Material e método: O defeito ósseo será criado na calvária dos 
animais. Marcações em formato de “L” serão realizadas às margens do defeito 
ósseo para permitir a identificação do meio do defeito cirúrgico original durante 
o processamento laboratorial e análise dos resultados. As marcações em “L” 
serão preenchidas com amálgama ou cimento de ionômero de vidro. A área do 
defeito cirúrgico será histomorfometricamente analisada. Forma de análise de 
resultados A normalidade e a homocedasticidade dos dados 
histomorfométricos serão analisadas e os mesmos submetidos ao teste 
paramétrico ou não paramétrico mais adequado. Para todos os testes, o nível 
de 5% de significância será adotado. Resultados esperados: Espera-se com 
essa experiência que o uso do cimento de ionômero de vidro tenha a mesma 
efetividade que o amálgama para avaliar este tipo de defeito ósseo. 
 
Palavras-chave: Cimentos de Ionômeros de vidro, Amálgama dentário, 
Regeneração Óssea 
 

 
	



ASPECTOS GERAIS E BUCAIS DE UM PACIENTE PORTADOR DA 
SÍNDROME DE DOWN E SÍNDROME DO X FRÁGIL: RELATO DE CASO 

ALEXSANDER GUEDES BARBOSA, MARCEL HENRIQUE DE MELLO 
MORAES, CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Pacientes portadores de duas síndromes cromossômicas é raro. A 
Síndrome de Down é a mais prevalente dentre as cromossomopatias, seguida 
da Síndrome do X Frágil. A Síndrome do X Frágil é uma das principais causas 
do retardo mental herdado, as alterações envolvidas podem ser físicas, 
comportamentais, sistêmicas e bucais e assim como na síndrome de Down. As 
duas se apresentam com comprometimento cognitivo, dificuldade no 
aprendizado. Objetivo: Relatar um caso clínico de abordagem odontológica de 
um paciente portador de síndrome de Down e síndrome do X frágil, evidenciar 
características bucais, gerais e comportamentais, demonstrando aspectos de 
interesse odontológico. Relato de caso: Será realizado um relato de caso 
descritivo de um paciente do gênero masculino, brasileiro, com 14 anos de 
idade, cardiopata, adotivo, diagnóstico molecular de Síndrome do x frágil e 
síndrome de Down. O voluntário da pesquisa será submetido à uma avaliação 
por meio 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 SXF e SD, 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 SXF e SD. Resultados 
esperados: Espera-se com este estudo aumentar os conhecimentos sobre a 
saúde geral e bucal dos pacientes portadores da síndrome do X frágil e 
Síndrome de Down, os obstáculos encontrados durante o tratamento 
odontológico, agregando mais conhecimentos sobre esta síndrome aos 
cirurgiões dentistas. 
 
Palavras-chave:	Anormalidades Múltiplas, Síndrome, Saúde Bucal. 
 
	 ORIENTADORA:  

PROFa DRa CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO 
AMARAL 



TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL POR MEIO DA TERAPIA 
COMBINADA DE LASER DE BAIXA POTÊNCIA E GLUTAMINA – RELATO 

DE CASO CLÍNICO 
ANA LUISA LOLI, LETÍCIA PASSARELLI PETRIS, GUSTAVO DE ALMEIDA 
LOGAR. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Mucosite oral é uma estomatite que acomete a mucosa formada 
por epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado ou queratinizado que 
cobre tecido conjuntivo. É um processo multifatorial e complexo que ocorre 
durante tratamento oncológico, quimioterapia e/ou radioterapia de cabeça e 
pescoço. Os tratamentos da mucosite oral podem ser com agentes de ação 
tópica e sistêmica. Objetivo: Este estudo terá como objetivo relatar um caso 
clínico de tratamento da mucosite oral através de uma terapia combinada de 
Laser de Baixa Potência e Glutamina, em pacientes portadores de câncer que 
estão realizando tratamento oncológico, tal como quimioterapia ou radioterapia 
de cabeça e pescoço. Relato de Caso Clínico: Será realizado relato de caso 
descritivo do tratamento de mucosite oral de um ou mais pacientes que estejam 
realizando tratamento quimioterápico ou de radioterapia de cabeça e pescoço. 
O voluntário da pesquisa será submetido a uma avaliação odontológica por 
meio de anamnese e exame clínico e será realizada aplicação de laser de 
baixa intensidade de comprimento de onda entre 600-700nm e 750-800nm com 
energia de 2J por ponto de aplicação, para efeito analgésico e anti-inflamatório 
além de associar o tratamento com glutamina se indicado pela nutricionista ou 
oncologista. O paciente retornará periodicamente para acompanhamento da 
evolução do tratamento proposto e após a resolução para verificação dos 
efeitos benéficos dessas terapias. Resultados Esperados: Espera-se com 
este estudo verificar o efeito analgésico, anti-inflamatório e imunomodulador 
das terapias locais e sistêmicas combinadas para o tratamento da mucosite 
oral e melhoria da qualidade do paciente oncológico. 

 
Palavras chave: Mucosite Oral, Terapia Combinada, Quimioterapia,    
Radioterapia, Laserterapia 
	

	



CONTAMINAÇÃO DE ESCOVAS DENTAIS E SUA RELAÇÃO COM A 
DOENÇA PERIODONTAL 

NATÁLIA SILVA LEITE, VICTÓRIA EVA CAMPOS LEITE, SUELI CRISTINA 
SCHADECK ZAGO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Sabe-se que as escovas dentais são contaminadas tanto pelo ato 
da escovação devido a grande quantidade de microrganismos na cavidade 
bucal, quanto pela forma de armazenamento. E essa contaminação é 
preocupante, podendo assim trazer problemas a saúde bucal dos indivíduos. 
Objetivo: Este estudo tem por objetivo avaliar a contaminação de escovas 
dentárias e analisar a relação dessa contaminação com a doença periodontal. 
Material e Método: A amostra será composta por 150 alunos da Unoeste, que 
ao aceitarem participar, receberão uma nova escova de dente. Será também 
feita uma orientação sobre acondicionamento, limpeza e desinfecção das 
escovas e também um exame periodontal simplificado para identificação de 
possíveis doenças periodontais. Após um mês as escovas serão coletadas, 
acondicionadas em sacos plásticos e transportadas ao laboratório de 
Microbiologia da Unoeste para análise. A presença das bactérias será 
determinada através da coloração de Gram. Para controle serão utilizadas 10% 
do mesmo lote das escovas entregues. Forma de Análise dos Resultados: 
Os resultados obtidos serão tabulados e analisados por testes estatísticos 
adequados. Resultados Esperados: Espera-se que todas as escovas estejam 
contaminadas e que essa contaminação seja maior em escovas de indivíduos 
com doença periodontal do que em indivíduos sadios.	

 
Palavras-chave: Contaminação, Escovação Dentária, Análise Microbiológica, 
Saúde Bucal, Doença Periodontal. 
 

	



CONDIÇÕES PERIODONTAIS DE PACIENTES USUÁRIOS DE 
FLUOXETINA 

 
LUAN DUARTE SOARES, NATHÁLIA CRISTINA RIBEIRO APPARICIO, 
ADRIELI DE PAULA NEVES.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Introdução: A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial 
causada por eventos bioquímicos e celulares que destroem os tecidos 
periodontais. Existem evidências de que a fluoxetina pode reduzir a severidade 
da doença periodontal. Objetivo: Avaliar a influência da fluoxetina na saúde 
periodontal dos pacientes tratados na clínica odontológica da Faculdade de 
Odontologia de Presidente Prudente (FOPP) na Unoeste, através de análise de 
prontuários. Material e Método: Serão selecionados prontuários de pacientes 
atendidos na clínica odontológica da FOPP na disciplina de Periodontia I, entre 
2010 e 2015 com exame periodontal completo e termo de consentimento 
preenchidos. Dentre esses prontuários serão escolhidos 20 prontuários de 
pacientes que possuíam idade entre 30 e 50 anos, mais que 16 dentes, não 
utilizavam nenhuma medicação e não possuíam nenhuma alteração sistêmica 
(Grupo Controle) e 20 prontuários de pacientes que possuíam idade entre 30 e 
50 anos, mais que 16 dentes, tinham relatado a utilização do medicamento 
fluoxetina sem utilizar nenhuma outra medicação e não possuíam nenhuma 
alteração sistêmica exceto depressão, bulimia nervosa e transtorno obsessivo 
compulsivo (Grupo Fluoxetina). Os parâmetros avaliados no exame periodontal 
completo dos prontuários escolhidos serão agrupados e apresentados na forma 
de médias e desvios-padrão. 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 os pacientes que fizeram uso da fluoxetina 
apresentaram melhores condições de saúde periodontal. 
 
Palavras-chave: Fluoxetina, Periodontia, Antidepressivos, Odontologia. 
	

	



TRATAMENTO PELA TÉCNICA DE CLAREAMENTO DENTAL EM 
CONSULTÓRIO - RELATO DE CASO CLINICO 

ALINE HATSUCE ALBERTINE MATSUMOTO, GABRIELA RODRIGUES 
MINGARDI, JUSSARA DA SILVA SOUZA, RODRIGO VIEIRA CAIXETA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O sorriso é componente fundamental na aparência e na 
apresentação do indivíduo na comunidade. Os padrões estéticos atuais das 
novas gerações de indivíduos exigem dentes brancos, harmônicos e com bom 
alinhamento. Há muitos anos o clareamento dental tem sido realizado e se 
tornou popular pela sua segurança, técnica minimamente invasiva e custo 
baixo quando comparadas às técnicas estéticas restauradoras. É uma técnica 
que exige maior tempo de atendimento e maior custo, porém, na maioria das 
vezes, o tratamento necessita de uma consulta podendo se estender até seis, 
com intervalos de uma semana entre as sessões, em casos mais severos 
como nos manchamentos intrínsecos ocasionados pela tetraciclina Objetivo: O 
objetivo desse estudo será demonstrar, através de um caso clínico, o 
tratamento estético de dentes vitais pela técnica de clareamento dental em 
consultório utilizando peróxido de hidrogênio. Relato de caso clínico: O 
presente trabalho será feito através de relato de caso clínico, sendo somente 
iniciada e executada após seleção de um paciente com alteração de cor na 
Clínica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, sem distinção de 
gênero, idade e etnia para a realização da técnica de clareamento em 
consultório, conforme a literatura estudada. Resultados esperados: 
Esperamos, com este trabalho, solucionar o problema de um paciente da 
Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente com alteração de cor na 
coroa dentária, através da técnica de clareamento de consultório contemplando 
as necessidades clínicas e estéticas desse paciente com procedimentos 
comprovados cientificamente. 
Palavras chave: Peróxido de hidrogênio, clareamento dental, estética. 
 

	



TRATAMENTO PREVENTIVO, INTERCEPTIVO E ESTETICO DE LESÃO 
CARIOSA ATRAVÉS DA INFILTRAÇÃO COM RESINA DE BAIXA 

VISCOSIDADE 
LARISSA SILVA MENDONÇA, MARIANA AMARAL PESTANA, MELIZE 
RANGEL RIGA, LARISSA SGARBOSA DE ARAÚJO MATUDA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A lesão de mancha branca é o processo inicial da cárie causada 
pela dissolução de minerais no corpo da lesão, proporcionando um aspecto 
opaco esbranquiçado e rugoso quando ativa e esbranquiçado brilhante e liso 
quando inativa. As manchas brancas no esmalte dentário geram um impacto 
negativo na estética e no âmbito psicossocial do paciente por influenciarem na 
estetica do sorriso. Diante disso, as resinas de baixa viscosidade fotoativadas, 
estão sendo utilizadas de forma infiltrativa, como meio de bloquear a 
progressão dessas lesões além de preencherem as suas porosidades 
eliminando o aspecto esbranquiçado da mesma. Objetivo: O presente estudo 
visa tratar lesões de mancha branca através da infiltração com resina de baixa 
viscosidade prevenindo a sua progressão e restabelecendo a estética dos 
dentes anteriores. Relato de Caso: Paciente A. S., 18 anos, sexo masculino, 
compareceu à clínica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente 
queixando- se da estética de seus dentes anteriores após a remoção do 
aparelho ortodôntico. Durante o exame visual, os dentes 15 ao 25 e 35 a 45 
apresentaram sinais clínicos claramente visíveis de lesões de cárie incipientes 
não cavitadas e ativas em esmalte (manchas brancas). Será proposto para a 
resolução estético- funcional deste caso a Orientação de Higiene Oral, 
Fluorterapia e Aplicação de Infiltrante (DMG). Resultados Esperados: Espera-
se que este estudo mostre a eficácia da infiltração de lesões de cárie em áreas 
estéticas com resina de baixa viscosidade como método de intervenção, 
prevenção de progressão cariosa e resolução estética para manchas brancas. 
 
Palavras-chave:	 Cárie dentaria, Hipoplasia do esmalte dentário, Fluorose 
dentária, Infiltrantes, Estética dentária 
 
 
 



PARACOCCIDIOIDOMICOSE: ANÁLISE DE LAUDOS 
ANATOMOPATOLÓGICOS 

LORENA QUEIRÓZ BORDIN, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM), é uma doença granulomatosa 
sistêmica, seu agente etiológico pertence ao gênero Paracoccidioides, acredita-
se que o micélio seja a forma saprobiótica do fungo que, sob certas condições 
produziria conídios, esses podem estar presentes no solo, água e suspensos 
no ar, sendo considerados formas infectantes. Os conídios inalados pelas vias 
respiratórias alcançam os bronquíolos terminais e alvéolos pulmonares, onde 
se transformam em células leveduriformes; a erosão dos vasos pulmonares 
pelo processo inflamatório pode resultar na disseminação para os demais 
tecidos por via linfática e hematogênica. Objetivo: Este estudo tem como 
propósito exteriorizar as peculiaridades dos pacientes portadores de 
paracoccidioidomicose, justificando-se sua apresentação pelo esclarecimento 
que virá trazer à comunidade e à literatura odontológica. Material e Método: 
Trata-se de um estudo retrospectivo, exploratório e descritivo, consistindo de 
dados coletados de laudos anatomopatológicos e citopatológicos, em conjunto 
com formulários de requisições para tais exames, complementados ainda, com 
informações obtidas dos prontuários arquivados. Os dados serão compilados e 
organizados em tabelas. Forma de Análise dos Resultados: Para a análise 
dos resultados será confeccionado um banco de dados eletrônicos (Excel®). 
As variáveis descritivas serão representadas em frequências e proporções. 
Resultados Esperados: Espera-se com a condução do presente estudo 
construir por meio de tratamento estatístico descritivo, os casos de 
Paracoccidioidomicose desde 1976 até 2019. Como cirurgiões-dentistas, 
esperamos obter proveito desta pesquisa para traçar um diagnóstico precoce e 
consequentemente um tratamento efetivo com um menor número de sequelas. 
 
Palavras-chave: Paracoccidioidomicose, Manifestações Bucais, Processos 
Patológicos, Diagnóstico, Biópsia. 
 



AVALIAÇÃO DA REGENERAÇÃO ÓSSEA APÓS APLICAÇÃO DE TERAPIA 
A LASER DE BAIXA POTÊNCIA 

GUSTAVO PORANGABA MIRANDA, HUGO FRANCISCO CORREIA 
FERREIRA, IAGO RAFAEL FERREIRA, RENATA CALCIOLARI ROSSI E 
SILVA,  CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Em um reparo ósseo, seja este de caráter cirúrgico ou não, uma 
série de eventos fisiológicos ocorrem para a regeneração. A Terapia a laser de 
baixa potência tem sido empregada como uma terapia coadjuvante, de ação 
analgésica, antinflamatória e regenerativa. Objetivo: O objetivo deste estudo 
será avaliar a efetividade da terapia de laser de baixa potência na regeneração 
óssea. Material e Método: O desenho deste estudo será experimental, 
transversal, no qual serão avaliados 32 alvéolos após extração dentária do 
dente incisivo inferior de ratos adultos machos Wistar, sendo dividido em 2 
grupos: Grupo Controle (C: n=16) e Grupo Laser (L: n= 16), onde o grupo 
controle não será irradiado pelo laser após a extração dentária, e o grupo laser 
receberá 1 aplicação da terapia a laser de baixa potência por 7 dias 
consecutivos, iniciado após 24 horas da exodontia. Para a quantificação da 
matriz óssea será realizada uma análise morfométrica utilizando o software 
Image pro plus® Forma de Análise dos Resultados: Os dados serão 
primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e 
posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. Resultados 
Esperados: Contribuir no que se refere ao custo benefício desta terapia, na 
determinação da segurança para aplicação do laser e a compreensão dos seus 
efeitos sobre a regeneração óssea. 

 
Palavras-chave: Terapia a laser de baixa potência, Regeneração óssea, 
Extração dentária.  
 



ESTUDO COMPARATIVO DA OCLUSÃO NORMAL E MALOCLUSÕES DE 
ANGLE COM OS PADRÕES CEFALOMÉTRICOS 

ANA LAURA DE ARAUJO, CAIO VALVASSORI STAUT, MARIANA MOTA 
SILGUEIRO, LUIZ ORBOLATO ROTTA. 
PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Vários fatores como a hereditariedade e os fatores ambientais 
podem levar o indivíduo a um desvio de alinhamento dos dentes durante o seu 
desenvolvimento crânio facial. A má oclusão trata-se de um desequilíbrio do 
alinhamento dos dentes e dos arcos dentários. Esses desequilíbrios interferem 
na qualidade de vida, causando problemas funcionais na mastigação, 
deglutição e em sua fala. Por meio de mensurações esqueléticas, as 
radiografias cefalométricas servem como auxiliares no diagnóstico de 
anormalidades e alterações encontradas na região do crânio e face. Objetivo: 
Este trabalho tem por objetivo avaliar a relação entre as maloclusões dentárias 
e as características esqueléticas sagitais. Material e Método: Serão avaliados 
200 indivíduos sendo 100 do gênero feminino e 100 do gênero masculino, 
todos acima de 15 anos, que tenham procurado a clínica odontológica para 
tratamento ortodôntico e sido submetidos a exames de radiografia 
cefalométrica lateral, modelo de gesso ortodôntico e fotos intra e extra bucal. O 
examinador previamente calibrado determinará pela radiografia às 
características esqueléticas sagitais, CLASSE I, II e III, utilizando como base o 
traçado cefalométrico de Ricketts. Forma de Análise dos Resultados: Os 
valores encontrados, serão tabulados, logo depois submetidos a análise 
estatística. Resultados Esperados: Espera-se com os achados desta 
pesquisa poder determinar as alterações esqueléticas sagitais e verticais a 
partir da avaliação das maloclusões dentárias. 
 
 
Palavras-chave: Má oclusão, Classificação de Angle, Cefalometria, 
Diagnóstico, Ortodontia. 
 



EFICÁCIA DO USO CONTINUADO DE EXTRATOS NATURAIS DE 
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA SOBRE BIOFILME DE CÂNDIDA 

ALBICANS 
CAROLINE FUJIKURA GONÇALO, LEANDRO LOPES POLETO, DOUGLAS 
ROBETO MONTEIRO, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A estomatite oral causada pelo agente etiológico Candida albicans 
possui alta incidência em portadores de prótese dentária por conta de 
acumular-se na base, com isso é de extrema importância avaliar a eficácia do 
uso de agente químico para controle de biofilme. Objetivo: O objetivo do 
estudo é avaliar a eficácia do uso diário do extrato de Baccharis dracunculifolia 
no controle de biofilme de Candida albicans formado na superfície de resina 
termopolimerizável. Material e Método: Espécimes de resina acrílica 
termopolimerizável serão confeccionados na forma de discos (n= 12). Após a 
determinação da rugosidade superficial os espécimes serão submetidos à 
descontaminação e inseridos em microplacas para a formação de biofilme de 
Candida albicans por 48 horas. Na sequência, os espécimes foram tratados 
com diferentes limpadores (G1 – controle negativo, G2- controle positivo, G3 - 
extrato de Baccharis dracunculifolia. Os tratamentos serão realizados 24 h, 48 
h, 3, 5 e 7 dias. A quantificação do biofilme será realizada por meio da 
contagem de Unidades Formadoras de Colônia. Forma de Análise dos 
Resultados: Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos 
a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os estes 
estatísticos adequados. Resultados Esperados: Espera-se que o uso diário 
do extrato obtido da Baccharis dracunculifolia, seja eficaz no controle de 
biofilme de Candida albicans formado sobre a superfície de resina acrílica 
termopolimerizável. 

 
Palavras-chave:	Envelhecimento Populacional, Estomatite, Candida albicans, 
Baccharis dracunculifolia. 
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Resumos dos Relatos de Casos Clínicos 
 

 
AVULSÃO DENTÁRIAS E LUXAÇÃO EXTRUSIVA: CASO CLINICO 

ALESSANDRA ARAGÃO ALMEIDA, HEITOR CEOLIN ARAUJO, KARINE 
TAKAHASHI. 
CASO CLINICO 
 
Introdução: A avulsão dentária consiste no deslocamento do dente para fora 
do seu alvéolo sendo conduta imperativa o reimplante do dente avulsionado na 
sua loja óssea. Luxação Extrusiva é o deslocamento parcial do dente para fora 
do seu alvéolo, provocado pela ação de forças oblíquas, apenas as fibras 
gengivais palatais impedem que o dente seja avulsionado. Estes tipos de 
traumas em dentes permanentes esta associado a pacientes jovens devido as 
suas atitudes e brincadeiras. Objetivo: O objetivo deste trabalho é de relatar 
um caso clinico sobre avulsão dentária e luxação extrusiva e quais são as 
condutas que devem ser tomadas inicialmente. Caso Clínico: Paciente 
K.A.O.M, sexo masculino, 14 anos, compareceu ao consultório particular, pois 
havia sofrido traumatismos dentários nos dente 11,12 após uma queda de 
motocicleta em uma estrada de terra, no exame clinico foi verificado que  o 
dente 12  que extava extra oral e em meio correto, e os pais alegaram que o 
dente não havia sido encontrado na terra, então, optamos pelo reimplante 
imediato do dente 12 e do dente 11 optamos pelo reposionamento dental e 
realizamos uma contenção semi-rígida e foram feitas as devidas orientações. 
Conclusão: Diante de casos como este, é necessário acalmar os pais e os 
pacientes, pois ambos estão abalados, e é imprescindível que se faça um bom 
exame clinico e fisico para a correta conduta do caso.  
Palavras chaves: Traumatismos Dentários; Jovens ; Dentição permanente.  
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR DE PACIENTE USUÁRIO 
DE DROGA E PORTADOR DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR 

LAURA ELOÍ CANASSA, AMANDA LODAS TOLARDO, LIÉGI APARECIDA 
MILHORANÇA BRESQUI, MARIA RITA MUNIZ DOS SANTOS, GUSTAVO DE 
ALMEIDA LOGAR. 
RELATO DE CASO 
 
Introdução: Transtorno afetivo bipolar é uma doença psiquiátrica que afeta 
aproximadamente 1% a 2% da população. É caracterizada por pela variação 
de humor de um individuo e padrão de comportamento entre exaltação extrema 
(mania) e depressão. Essa doença esta muito associada ao abuso de drogas 
como álcool, cigarro, além da maconha, cocaína e crack. Esse transtorno 
associado ao uso dessas substancias contribui para a pobre higiene oral e o 
alto risco de cárie e doença periodontal. Objetivo: Relatar o atendimento 
odontológico hospitalar de um paciente usuário de drogas e portador de 
transtorno afetivo bipolar. Relato de caso: O paciente T.A.S.T, de 31 anos, 
internado na enfermaria da psiquiatria do Hospital Regional de Presidente 
Prudente por uso de crack e transtorno afetivo bipolar apresentou dor de 
origem dentária que restringia alguns tipos de alimentos. Após esta queixa o 
setor de psiquiatria solicitou avaliação da odontologia para resolução da queixa 
do paciente. No exame intra oral foi observado presença de lesões cariosas 
cervicais ativas nos dentes anteriores superiores e presença de raízes 
residuais do dente 36 com queixa de dor à mastigação. Foi realizado extração 
do elemento 36 e colocação e ionômero de vidro após escavação dos dentes 
anteriores superiores, além de instrução de higiene oral para o paciente e 
enfermagem. Conclusão: O cirurgião dentista pode contribuir para o 
tratamento e a saúde de um paciente internado na ala psiquiátrica de um 
hospital atuando na prevenção, controle de higiene oral, remoção de focos 
infecciosos e resolução de quadros de dor. 
 
Palavras-chave: Transtorno bipolar, Drogas ilícitas, Odontologia 
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  ADENOMA DE PALATO DURO - RELATO DE CASO 
LIEGI APARECIDA MILHORANÇA BRESQUI, JÉSSICA RAMOS FILGUEIRA 
TODA, JOSÉ MARIA BERTÃO, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI, PEDRO 
ÂNGELO CINTRA, JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI, VITOR JOSÉ BAZZO. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 

 
Introdução: O adenoma plemórfico ou tumor misto benigno é a neoplasia de 
glândulas salivares de maior incidência, tanto nas glândulas maiores como nas 
menores. Seus achados clínicos geralmente incluem lesões solitárias, ovoides, 
de margens bem delimitadas, indolores e de crescimento lento, não se fixando 
ao tecido adjacente. Objetivo: O presente estudo relata um caso clínico de 
adenoma plemórfico, localizado no palato, em uma paciente atendida na 
Disciplina de Diagnóstico Estomatológico  II, da Faculdade de Odontologia de 
Presidente Prudentes. Relato de Caso: Paciente MRT, 42 anos, sexo feminino, 
leucoderma, queixou-se de um “caroço” que há algum tempo tinha aparecido e 
não regredia, Após a anamnese não se evidenciou doenças ou alterações 
sistêmicas da paciente. No  exame  extra  bucal  não  observou-se nada digno 
de  nota  No  exame  intra  bucal, notou-se a presença de uma lesão 
arredondada, de coloração um pouco mais avermelhada que a mucosa 
circundante, séssil, moderadamente rígida  à palpação, com aproximadamente  
de  02 cm de  diâmetro, localizada na região  palatina próximo aos dentes  26 e 
27,  Radiograficamente as estruturas ósseas se mostraram íntegras. As  
hipóteses  diagnósticas  para  esta  lesão  foram  de  Adenoma Pleomórfico  e  
Fibroma de  palato.  Conclusão: O tratamento proposto e  realizado  foi 
cirúrgico, com exérese completa da lesão, e  o material removido  foi  enviado  
para  o  Laboratório de  Anatomia  Patológica da Unoeste  e  teve  como  
resultado o  Diagnóstico  definitivo  de  Adenoma Pleomórfico. 
 
 Palavras-chave: Adenoma Pleomórfico; Glândulas salivares; Palato duro. 
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FECHAMENTO DE DIASTEMAS COM AUXÍLIO DE PLANEJAMENTO 
ESTÉTICO DIGITAL: RELATO DE CASO CLÍNICO 

SHEYLA ADRIANE RODRIGUES OLIVEIRA JOÃO, ANDRESSA RESTANI, 
ÉRIKA RIBEIRO RAMALHO, LUCIANA PRADO MAIA, GRAZIELA AVILA 
PRADO GALHANO, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 

 
Introdução: Com intuito de facilitar e melhorar o planejamento estético no 
tratamento odontológico, foi desenvolvido o protocolo virtual Digital Smile 
Design (DSD), uma importante ferramenta que auxilia a comunicação entre 
paciente/profissional, e profissional/protético. Objetivo: Relatar o 
planejamento de um caso clínico estético com o auxílio do protocolo DSD. 
Relato de caso clínico: Paciente sexo feminino, 26 anos de idade, 
queixando-se de diastemas nos dentes anteriores e coloração amarelada, 
assinou o termo de conscentimento livre e esclarecido, e iniciou o tratamento 
na Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente. 
Inicialmente foi realizado exame clínico e protocolo fotográfico para o 
planejamento virtual, quando verificou-se a necessidade de cirurgia periodontal 
para obtenção dos parâmetros estéticos. Após o enceramento feito sobre os 
modelos de estudo a partir do DSD foi confeccionado o Mock-up, 
possibilitando para o paciente ter uma previsão estética do caso. Seguiu-se 
então com a realização de aumento de coroa clínica utilizando-se a técnica de 
retalho total posicionado apicalmente associado a osteotomia. Após a cirurgia 
foi realizado o clareamento dental caseiro para posterior realização das 
restaurações estéticas em resina composta nos elementos 13, 12, 11, 21, 22, 
23. Conclusão: Concluímos que o protocolo DSD auxiliou na realização do 
planejamento estético e comunicação com o paciente e com o protético.  
 
Palavras-chave: Estética Dentária, Planejamento, Sorriso. 
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RECOBRIMENTO DE RETRAÇÕES GENGIVAIS MÚLTIPLAS EM DENTES 
ANTERIORES INFERIORES 

DIEGO OLIVEIRA BAVARESCO, YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA LEVI, 
LUCIANA PRADO MAIA. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: Devido às pobres condições mucogengivais que a região anterior 
inferior normalmente apresenta, a técnica frequentemente proposta para aumento 
gengival é o enxerto gengival livre, que apresenta pobres resultados quanto ao 
recobrimento radicular e a estética. Sendo assim, Zucchelli et al. (2014) 
propuseram uma modificação da técnica de enxerto de tecido conjuntivo 
subepitelial, com remoção do tecido submucoso labial (TSL). Objetivo: Descrever 
o recobrimento radicular de retrações gengivais múltiplas em incisivos inferiores 
utilizando a essa técnica. Relato de caso: Paciente do gênero masculino, 20 anos 
de idade, procurou tratamento odontológico queixando-se do aspecto alongado de 
seus dentes. Foi observada a presença de retrações gengivais classe I de Miller 
nos elementos dentários 32 a 42, com estreita faixa de gengiva queratinizada. Foi 
então realizada cirurgia, que consistiu no deslocamento de um retalho misto e 
mobilização coronal do retalho, obtida através de duas incisões, uma profunda para 
separar o TSL do periósteo e outra superficial para separar o TSL da superfície 
interna da mucosa alveolar. O TSL foi então removido, assim como o epitélio das 
papilas anatômicas e o enxerto de tecido conjuntivo, obtido do palato, foi suturado 
no leito receptor e recoberto pelo retalho posicionado coronalmente. Após 1 ano de 
proservação observou-se recobrimento radicular com formação de mucosa 
queratinizada e satisfação do paciente. Conclusão: Os resultados observados 
permitem concluir que a técnica proposta permitiu reduzir a altura das retrações 
gengivais, assim como aumentar e melhorar a qualidade do tecido gengival, com 
alto nível de satisfação estética.  
 
Palavras-chave: Periodontia, Retração Gengival, Tecido Conjuntivo 
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USO DE DROGAS ILÍCITAS E SEU IMPACTO NA SAÚDE BUCAL. RELATO 
DE CASO 

GISELE APARECIDA SALES DE MELLO ODORIZZI, ALAF MARCEL 
SOBRINHO TEIXEIRA, CHRISTINE MEN MARTINS, RODRIGO VIEIRA 
CAIXETA, ANDERSON CATELAN, CAROLINA DOS SANTOS SANTINONI 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: O consumo de drogas lícitas ou ilícitas entre jovens e adultos é 
frequente. A saúde bucal dos usuários de drogas é prejudicada pelos efeitos 
fisiológicos que ocorrem no organismo e, principalmente, pelas mudanças no 
comportamento do indivíduo que influenciam no descuido quanto à higiene 
bucal e geral. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso 
sobre os efeitos do uso de drogas ilícitas na saúde bucal. Relato de caso: 
Paciente J.P.F.J., gênero masculino, 19 anos, procurou atendimento na Clínica 
Odontológica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente da 
UNOESTE sob queixa principal relacionada à estética dos dentes. O histórico 
da doença apresentava como principal característica a falta de higiene bucal 
evidenciada por acentuado acúmulo de placa e lesões de cárie generalizadas 
com cavitação extensa nos dentes. Na anamnese, o paciente relatou não 
possuir doença sistêmica e não fazer uso de medicamentos controlados. 
Relatou fazer uso de maconha e cocaína, justificando sua falta de higiene 
bucal e de interesse sobre sua saúde de maneira geral. Ao exame radiográfico, 
foram confirmadas as lesões cariosas extensas. Foi planejado um tratamento 
odontológico multidisciplinar, envolvendo orientação sobre a importância da 
manutenção da saúde bucal e sobre o uso de drogas ilícitas, terapia 
periodontal básica, tratamento endodôntico, cirurgia para remoção de raízes 
residuais e dentes com prognóstico desfavorável, restauração dos dentes 
cariados e prótese fixa. Conclusão: Lícitas ou ilícitas, as drogas fazem com 
que o tratamento odontológico dependa e seja parte de um atendimento 
multidisciplinar ao paciente. 
 
Palavras-chave: Tratamento odontológico, usuários de drogas, drogas ilícitas, 
plano de tratamento, saúde bucal 
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RESTAURAÇÃO CLASSE IV UTILIZANDO MATRIZ 
BERTHOLDO/RICCI/BARROTTE (BRB). RELATO DE CASO 

LORRAINE FERNANDA DE LIMA CARDOSO, SHEYLA ADRIANE 
RODRIGUES OLIVEIRA JOÃO, ANDERSON CATELAN, LARISSA 
SGARBOSA DE ARAÚJO MATUDA, AMANDA VESSONI BARBOSA KASUYA, 
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: A clássica matriz lingual é obtida por etapa laboratorial onde é 
feita moldagem com elastômero e o enceramento do modelo. Estes 
procedimentos necessitam de mais de uma sessão para serem finalizados, 
havendo um significativo aumento no tempo de trabalho. Os autores Gustavo 
Bertholdo, Weber Ricci e Luis Gustavo Barrote Albino encontraram um novo 
método para a obtenção dos quesitos necessários para  restauração Classe IV 
através da Matriz BRB, sendo este uma adaptação do método tradicional. 
Objetivo: Descrever um caso de reconstrução de fratura em incisivo central 
superior através da matriz BRB. Relato de Caso Clínico: Paciente LSBS, 9 
anos de idade, compareceu ao atendimento odontológico relatando 
insatisfação estética dos dentes 11 e 21, após trauma e fratura dos dos 
elementos. Para resolução foi executado o método de matriz BRB,  feito por 
meio da manipulação do material de silicone de condensação que é 
posicionado diretamente nas faces palatinas. Após a presa final do material, 
remove-se a matriz e os excessos do ângulo vestíbulo-incisal contidos no 
registro. Posicionando o guia de silicone novamente nos dentes, determinou-se 
a altura e largura desejada utilizando uma lapiseira, para a redução com 
instrumental rotatório da mesma. Por fim, iniciou-se as etapas de restauração, 
estratificando a resina composta conforme os diferentes valores dos dentes da 
paciente. Conclusão: Por ser de fácil manejo, a matriz BRB promove 
praticidade ao cirurgião dentista e viabiliza aplicação clínica com menor tempo 
de trabalho, possibilita o melhor controle da estratificação de resinas 
compostas, além de ser vantajosa quanto ao custo-benefício. 
Palavras-chave: Estética Dentária, Planejamento, Sorriso. 
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PERIODONTITE SEVERA EM PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 
1: RELATO DE CASO CLÍNICO 

YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA LEVI, DAVID LUCAS FICHER LUPION, 
JOÃO AUGUSTO CAZUZA, VALDICLEIA ROSADO VOLPATO, CAROLINA 
DOS SANTOS SANTINONI, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI, LUCIANA PRADO 
MAIA. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica sistêmica 
crônica que pode ocasionar complicações na cavidade bucal, como uma maior 
severidade da doença periodontal (DP). Objetivo: Relatar o tratamento 
periodontal de um paciente com periodontite crônica severa portador de DM 
tipo 1. Relato de caso: Paciente EMSQ, gênero masculino, 22 anos de idade, 
procurou tratamento odontológico queixando-se de sangramento durante a 
escovação. Na anamnese o paciente relatou ser portador de DM tipo 1 há 2 
anos, estar sob tratamento médico, porém com hemoglobina glicada a 7,8%. 
Ao exame físico observou-se sangramento à sondagem e profundidade de 
sondagem variando de 4 a 8 mm, com perda óssea radiográfica. O paciente 
estava ainda em tratamento ortodôntico há 3 anos, o que pode ter sido um 
agravante. Foi solicitada a interrupção do tratamento ortodôntico e realizada 
terapia periodontal básica seguida de antibioticoterapia, a fim de controlar a 
infecção. Após 3 meses, na reavaliação, observou-se melhora clínica, porém o 
paciente apresentou bolsa periodontal residual entre os dentes 26 e 27. Foi 
realizada então uma cirurgia para tentativa de regeneração periodontal, 
associando um substituto ósseo aloplástico e proteína derivada da matriz do 
esmalte. Após 1 mês de proservação observou-se boa cicatrização, porém 
será necessário acompanhamento para avaliar os resultados clínicos. 
Conclusão: Pode-se concluir que o DM contribui para uma periodontite mais 
severa, mas que pode ser tratada com sucesso através de terapia básica 
associada a antibioticoterapia e, se necessário, terapia cirúrgica.  
 
Palavras-chave: Antibioticoprofilaxia, Diabetes Mellitus Tipo 1, Doença 
Periodontal, Terapia Combinada. 
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CIRURGIA PAREDODONTICA – RELATO DE CASO 
THAIS SANCHES LEITE PATARA, FÁBIO FUNALETO SERÓDIO, 
FERNANDA DIAS DA CRUZ, RENATA LOURES BOIN, JANAINA CORAZZA 
MONTERO, MARCELO POMINI, ERICKE MUCKE SILVA. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 

 
Introdução: A Endodontia é uma especialidade na Odontologia que se ocupa 
da prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças ou injúrias da polpa dental. 
Diante de um fracasso endodôntico, a primeira opção recai sobre o 
retratamento, mas quando a tentativa de conter os microrganismos na porção 
apical e periapical não for possível ou solucionável com o acesso coronário, a 
cirurgia parendodôntica desponta como complemento da terapia. O objetivo da 
cirurgia é a criação de condições de cicatrização através de regeneração 
tecidular, incluindo a formação de novo periodonto. Objetivo: Este estudo tem 
como objetivo relatar um caso clínico de uma cirurgia parendôdontica, com 
ostectomia e apicoplastia, mostrando materiais e instrumentos a serem 
utilizados. Relato de caso: Paciente E.M.S., encaminhado pela dentística, com 
indicação de retratamento no dente 11, que apresentava ultrapassagem do 
cone principal. No retratamento não houve sucesso na remoção do cone, 
sendo então indicada a cirurgia parendodôntica. No procedimento cirúrgico foi 
realizado apicoplastia e nova obturação do canal, e obturação retrógrada com 
auxilio do MTA. Conclusão: Diante do caso apresentado, observou-se que a 
cirurgia parendodôntica, constitui uma alternativa viável na permanência do 
dente na cavidade bucal, no qual resultou no sucesso desse tratamento, 
todavia, é necessário realizar a proservação do caso por uma período maior de 
tempo.  
 
Palavras-chave: Cirurgia Parendodontica, MTA, Apicoplastia. 
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QUEILITE ACTÍNICA: RELATO DE CASO CLÍNICO 
RAQUEL NARCISO PICCHI 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: Queilite Actínica (QA) é uma lesão potencialmente maligna, atinge 
principalmente homens de pele clara, entre 40 e 80 anos. Sua etiologia esta 
associada à exposição crônica dos lábios à radiação ultravioleta (UV) do sol. 
Outros fatores, como o álcool e o fumo podem elevar a probabilidade de 
malignidade. A QA é considerada uma lesão cancerizável, que pode evoluir 
para o carcinoma espinocelular de lábio e estima-se que 95% destas 
neoplasias malignas originam-se da QA. As condutas terapêuticas visam 
impedir a transformação desta lesão de benigna para maligna. Objetivo: O 
objetivo deste estudo foi realizar a apresentação de caso clínico onde paciente 
era portador de Queilite Actínca e mostrar a importância do cirurgião dentista 
no diagnóstico precoce para prevenção e tratamento. Relato de caso: Foi 
realizado o relato de um caso que o paciente apresentava lesão ulcerada na 
região do lábio inferior do lado direito, com presença de leucoplasia. Paciente 
relatava que lesão estava presente há mais de três meses, não possuía 
sintomalogia, apenas ardência ao escovar os dentes. O paciente é ex-fumante, 
ex-etilista e trabalhador rural, apresentava bom estado de saúde. Foi realizada 
a biopsia excisional e enviada para exame histopatológico para comprovar o 
diagnóstico clínico de Queilite Actínica. Conclusão: O cirurgião dentista tem 
papel fundamental no diagnóstico da Queilite Actínica para prevenção e 
encaminhamento aos possíveis tratamentos. 
 
Palavras-chave: Queilite, Úlceras Orais, Diagnóstico Diferencial. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE FRENECTOMIA LINGUAL EM BEBÊS: 
RELATOS DE CASOS CLÍNICOS 

BEATRIZ LEMOS, CAIO SAMPAIO, ISABELA ARAGUÊ CATANOZE, MAX 
DOUGLAS FARIA, HEITOR CEOLIN ARAUJO, KARINE TAKAHASHI. 
RELATO DE CASO CLINICO 

 
Introdução: O freio lingual constitui-se de uma prega de tecido conjuntivo 
responsável pela união da língua ao rebordo, posicionando-se, nos recém-
nascidos, do ápice da língua à base do processo alveolar mandibular. O freio 
pode interferir na movimentação da língua, sendo que quando não ocorre sua 
completa apoptose durante o desenvolvimento embrionário, o tecido residual 
remanescente pode limitar os movimentos da língua, levando à anquiloglossia. 
Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi relatar dois casos clínicos de 
frenectomia lingual em bebês. Casos Clínicos: Primeiro caso clínico: paciente 
leucoderma, 5 meses de idade, sexo masculino, compareceu à Clinica, durante 
a anamnese, a mãe relatava a dificuldade do bebê em ser amamentado. Por 
meio do exame clínico intra-bucal, pudemos observar freio lingual curto e de 
fina espessura. Concluímos o diagnóstico de anquiloglossia. O mesmo ocorreu 
no segundo caso: paciente leucoderma, 6 meses de idade, sexo masculino. 
Igualmente ao caso anterior, diagnosticamos a anquiloglossia por meio das 
queixas sobre amamentação e do exame clínico que apresentava as mesmas 
características. Para ambos, foi adotado tratamento cirúrgico, assim como pede 
a literatura: anestesia tópica com pomada EMLA; secção do freio lingual com 
tesoura reta (nestes casos não foi necessário uso de tentacânula); e 
amamentação. Conclusão: Obtivemos a recuperação da função oral dos 
bebês, nos levando a concluir que é primordial a avaliação do freio lingual dos 
bebês, e que o diagnóstico e terapêutica bem empregados podem contribuir 
para o estabelecimento e desenvolvimento das funções orais dos pacientes. 
 
Palavras chaves: Freio lingual; Criança; Qualidade de Vida. 
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TRATAMENTO ORTOPÉDICO DE EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA COM 
USO DO APARELHO TIPO McNAMARA e A.O.F. KLAMMT: RELATO DE 

CASO CLÍNICO – ESTUDO LONGITUDINAL 
NATHALIA EVELYN DA SILVA MACHADO, LUIZ ORBOLATO ROTTA. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: A má oclusão pode estar relacionada a vários problemas, desde 
alterações respiratórios até o prejuízo do desempenho mastigatório, entre suas 
causas podemos encontrar à sucção de dedos, chupetas e uso de 
mamadeiras. Sendo assim McNamara concluiu que a maioria das más 
oclusões de Classe II esqueléticas são caracterizadas por retrusões 
mandibulares, já Klammt desenvolveu o aparelho ortopédico funcional (AOF) 
ativador aberto elástico, por induzir o posicionamento anterior da mandíbula, 
estimular a atividade dos músculos faciais e propiciar expansão das arcadas 
dentárias. Esses aparelhos aumentam a dimensão transversal, ocasionando 
mudanças favoráveis na dimensão vertical, transversal e anteroposterior; 
sendo muito utilizados pelos ortodontistas. Objetivo: Este estudo consiste em 
um relato de caso clínico de má oclusão degrau distal, mordida aberta anterior 
e mordida cruzada posterior esquelética, utilizando a expansão rápida da 
maxila (ERM), reposicionamento anterior da mandíbula e reeducação do 
padrão de selamento labial. Relato de caso: Paciente, M.V.F.D., gênero 
feminino, 4 anos de idade, compareceu a clínica de Odontopediatria da 
Unoeste para tratamento de rotina. Ao exame clínico, verificou-se a má oclusão 
degrau distal associado à mordida cruzada posterior bilateral e mordida aberta 
anterior. Optou-se inicialmente pelo uso do ERM do tipo McNamara e posterior 
instalação de AOF Klammt I. A paciente foi acompanhada regularmente por 3 
meses e orientada à retornar com 6 meses e 1 ano. Conclusão: Conclui-se 
que estes aparelhos são efetivos no tratamento das mordidas cruzadas 
esqueléticas e mordida aberta anterior, melhorando a estética, respiração, 
mastigação e fonética propiciando melhora na qualidade de vida do paciente. 
 
Palavras-chave: Ortodontia Corretiva, Má Oclusão, Técnica de Expansão 
Palatina, Mordida Aberta 
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REGRESSÃO DE LESÃO PERIAPICAL COM ACOMPANHAMENTO DE 4 
MESES: RELATO DE CASO 

HENRIQUE AUGUSTO BANCI, THAÍS AKEMI SAKO, JANAINA CORAZZA 
MONTERO, MARCELO POMINI 
RELADO DE CASO CLÍNICO 

 
 

Introdução: A lesões periapicais ocorrem em dentes não vitais provenientes de 
uma agressão crônica, devido à colonização bacteriana de microorganismos no 
interior dos condutos radiculares. Radiograficamente apresenta-se como uma 
área radiolúcida circunscrita na região do ápice dental. Objetivo: Relatar que a 
terapia de medicação de demora com hidróxido de cálcio associada a uma 
instrumentação correta tem resultados positivos no tratamento. Relato de 
Caso: Paciente do sexo masculino, 19 anos buscou atendimento na Clínica 
Odontológica II relatando dor intensa na região do dente 45, no exame clínico, 
obteve-se resposta negativa ao teste de vitalidade pulpar ao frio, ausência de 
dor a percussão vertical, horizontal e a palpação, além de uma fistula na região 
vestibular do mesmo dente. No exame radiográfico inicial do paciente foi 
observado uma lesão radiolúcida circunscrita na região periapical do elemento 
45, o diagnóstico foi de abcesso dentoalveolar. Após a análise dos dados do 
exame clínico e radiográfico foi proposto o tratamento endodôntico. Foi 
utilizado hidróxido de cálcio (UltraCal) como medicação intracanal, e as trocas 
foram realizadas em intervalos de 1 mes e 15 dias após, devido ao período de 
férias. Logo na primeira troca da medicação já foi constatado radiograficamente 
uma diminuição do diâmetro da lesão e da radiolucidez, indicando o reparo da 
lesão periapical. Conclusão: O tratamento de canal deve ser realizado para 
que ocorra a regressão da lesão periapical, e que o hidróxido de cálcio 
(UltraCal) estimula o reparo periapical, mesmo que não sejam realizadas trocas 
frequentes da medicação. 
 
Palavras-Chave: Lesão periapical, reparo, hidróxido de cálcio. 
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A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NO PLANEJAMENTO E 
REESTABELECIMENTO DA ESTÉTICA - RELATO DE CASO 

 
BRUNA BARRAVIEIRA, NATHALIA LAIS FARIAS, PAULA LAZILHA 
FALEIROS, CAROLINA DOS SANTOS SANTINONI, ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: O “planejamento digital do sorriso” é um conjunto de 
procedimentos realizados previamente à execução do tratamento para mudar o 
tamanho, a forma, a cor e a posição dos dentes, tomando como parâmetro as 
características faciais do paciente para proporcionar estética e harmonia. 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico em 
que foi utilizada a ferramenta Digital Smile Design (DSD) para planejar a 
correção de um sorriso gengival e fechamento de diastemas. Relato de caso: 
Paciente G.V.A., gênero feminino, 20 anos, saudável, procurou a Clínica 
Odontológica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente da 
UNOESTE queixando-se de insatisfação estética. Ao exame clínico, observou-
se a cor do dente A1, diastemas nos dentes anteriores e exposição de uma 
leve faixa de tecido gengival no sorriso espontâneo. Radiograficamente, foi 
observada distância média de 3,0 mm entre a crista óssea alveolar e a junção 
cemento-esmalte nos dentes anteriores e pré-molares superiores. Foi 
planejado um tratamento odontológico multidisciplinar, envolvendo orientação 
sobre higiene bucal, terapia periodontal básica, correção do sorriso gengival 
através da técnica de gengivoplastia, clareamento dentário de consultório e 
posterior fechamento dos diastemas com restauração direta em resina 
composta. O DSD auxiliou no planejamento da correção cirúrgica e do 
fechamento de diastemas. Conclusão: A análise das estruturas dentárias, da 
gengiva e do perfil facial do paciente influenciam na estética e são 
fundamentais para o exame odontológico geral. O planejamento digital do 
sorriso auxilia na obtenção de excelentes resultados estéticos e no 
planejamento antes do ato cirúrgico.  
 
Palavras-chaves: Gengivoplastia, Sorriso, Estética. 
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REGRESSÃO DE LESÃO PERIAPICAL COM ACOMPANHAMENTO DE 4 
MESES: RELATO DE CASO 

HENRIQUE AUGUSTO BANCI, THAÍS AKEMI SAKO, JANAINA CORAZZA 
MONTERO, MARCELO POMINI 
RELADO DE CASO CLÍNICO 

 
 

Introdução: A lesões periapicais ocorrem em dentes não vitais provenientes de 
uma agressão crônica, devido à colonização bacteriana de microorganismos no 
interior dos condutos radiculares. Radiograficamente apresenta-se como uma 
área radiolúcida circunscrita na região do ápice dental. Objetivo: Relatar que a 
terapia de medicação de demora com hidróxido de cálcio associada a uma 
instrumentação correta tem resultados positivos no tratamento. Relato de 
Caso: Paciente do sexo masculino, 19 anos buscou atendimento na Clínica 
Odontológica II relatando dor intensa na região do dente 45, no exame clínico, 
obteve-se resposta negativa ao teste de vitalidade pulpar ao frio, ausência de 
dor a percussão vertical, horizontal e a palpação, além de uma fistula na região 
vestibular do mesmo dente. No exame radiográfico inicial do paciente foi 
observado uma lesão radiolúcida circunscrita na região periapical do elemento 
45, o diagnóstico foi de abcesso dentoalveolar. Após a análise dos dados do 
exame clínico e radiográfico foi proposto o tratamento endodôntico. Foi 
utilizado hidróxido de cálcio (UltraCal) como medicação intracanal, e as trocas 
foram realizadas em intervalos de 1 mes e 15 dias após, devido ao período de 
férias. Logo na primeira troca da medicação já foi constatado radiograficamente 
uma diminuição do diâmetro da lesão e da radiolucidez, indicando o reparo da 
lesão periapical. Conclusão: O tratamento de canal deve ser realizado para 
que ocorra a regressão da lesão periapical, e que o hidróxido de cálcio 
(UltraCal) estimula o reparo periapical, mesmo que não sejam realizadas trocas 
frequentes da medicação. 
 
Palavras-Chave: Lesão periapical, reparo, hidróxido de cálcio. 
 
 
 
 
 
 


