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Normas do Resumo 
	

Prazo limite para inscrição: 01/05/2018 para odontojornada@gmail.com 
 

 
NORMAS DO RESUMO 

 
•  PROJETO: (Resumo estruturado) 

 
ü Investigação Cientifica: Introdução, Objetivo, Material e Método, 

Resultados Esperados e Forma de analise dos resultados.  
ü Relado de caso: Introdução, Objetivo, Relato de caso e Resultados 

Esperados.  
ü 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), fonte Arial 12 e formato 
justificado. 3 a 5 Palavras-chave.  
Para os projetos: Entregar 2 cópias encadernadas na secretária até dia 
02/05/2018. “Se não entregarem não efetiva-se a inscrição”.  
 
• CASOS CLÍNICOS: (Resumo estruturado) 

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

 

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.  
 
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. 
A escala de horários e locais será divulgada até o dia 10/05/2018 na página da 
jornada e via e-mail para os inscritos. 
 
	



 

	

Relação dos Projetos de Trabalho de Conclusão de 
Curso Apresentados 

	
Título do projeto Alunos Orientador Banca 
EFEITOS DA TERAPIA A LASER DE BAIXA 
POTÊNCIA (LLLT) SOBRE A VIABILIDADE 
CELULAR DA MEDULA ÓSSEA DE RATOS. 
ESTUDO IN VITRO PELA COLORAÇÃO 
COM AZUL DE TRIPAN 

LIZIANA JANCOS CALLES 
NATHÁLIA LAÍS FARIAS 
THAÍS SANCHES LEITE 
PATARA 

CHRISTINE MEN 
MARTINS 
CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI 

ANDERSON	CATELAN	
KARIN
E	
TAKA
HASHI	

A INFLUENCIA DO CLAREAMENTO 
DENTAL E DO USO DE INFIILTRANTES 
SOBRE A ESTABILIDADE DE COR DO 
SUBSTRATO DENTINÁRIO 

FABRICIA FONTANA 
MARTELI 
HILIANA PETYK MANIÇOBA 
ISAURA ANDRADE 
MARTINEZ 

LARISSA SGARBOSA DE 
ARAUJO MATUDA 

ANDERSON	CATELAN	
KARINE	TAKAHASHI	
 

EFICIÊNCIA DOS EXERCÍCIOS 
MASTIGATÓRIOS E PLACA 
INTEROCLUSAL NO TRATAMENTO DA 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - 
RELATO DE CASO 

ANA CAROLINE SANTANA 
ZUQUI 
ANDRESSA SARDETE DE 
OLIVEIRA 
BEATRIZ ALVES DA COSTA 

CRISTIANE NEVES 
ALESSI PISSULIN 
CELSO SAWAYA NEVES 

ANDERSON	CATELAN	
KARINE	TAKAHASHI	
 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A 
TÉCNICA DE IMPRESSÃO 3D DLP E O 
MÉTODO CONVENCIONAL NA 
OBTENÇÃO DE MODELOS DE TRABALHO 
E TROQUÉIS PARA PRÓTESE DENTÁRIA 

CAMILA CAIRES DIAS 
LARA TESCHI BRAVO 
 

HUGO ALBERTO 
VIDOTTI 

DOUGLAS	ROBERTO	
MONTEIRO	
LUCIANE	REGINA	
GAVA	GOMES	
 

RISCO INDIVIDUAL E FAMILIAR NO 
DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS BUCAIS: 
FERRAMENTA PARA ORGANIZAÇÃO DA 
DEMANDA ODONTOLÓGICA 

BEATRIZ TERRENGUI 
PASINI, LORRAINE 
FERNANDA DE LIMA 
CARDOSO, MAINARA 
ALBUQUERQUE SENA 

ROSANA LEAL DO 
PRADO 

DOUGLAS	ROBERTO	
MONTEIRO	
LUCIANE	REGINA	
GAVA	GOMES	
 

NÍVEL DE CONHECIMENTO DE 
CIRURGIÕES-DENTISTAS CLÍNICOS 
GERAIS E ESPECIALISTAS EM 
ENDODONTIA SOBRE DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DE REABSORÇÃO 
RADICULAR INFLAMATÓRIA 

ADRIELLY REGINA DE 
MORAES 
ANA JULIA MENOTI CRUZ 
LALLESKA CAROLINE 
PEREIRA BARBOZA 

CHRISTINE MEN 
MARTINS 

DOUGLAS	ROBERTO	
MONTEIRO	
LUCIANE	REGINA	
GAVA	GOMES	
 

CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL COM 
CIRURGIA PERIODONTAL ASSOCIADA A 
CLAREAMENTO DENTAL 

DIEGO DE OLIVEIRA 
BAVARESCO 
GEÓRGIA RONDÓ PERES 
THAIS AKEMI SAKO 

LARISSA SGARBOSA DE 
ARAUJO MATUDA 
LUCIANA PRADO MAIA 

EDER	DA	SILVA	
DOLENS	
ROSANA	LEAL	DO	
PRADO	

EFEITOS DA INALAÇÃO DA FUMAÇA DO 
NARGUILÉ EM RATOS SUBMETIDOS À 
PERIODONTITE EXPERIMENTAL  

LUHANA NOZAWA 
BRUSTELA 
MARIANA TAKAZONO 
MIYASHITA 
LARA TESCHI BRAVO 
YARA LOYANNE DE 
ALMEIDA SILVA LEVI 

CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI 
FABIANA GOUVEIA 
STRAIOTO 
LUCIANA PRADO MAIA 

EDER	DA	SILVA	
DOLENS	
ROSANA	LEAL	DO	
PRADO	
 

EFEITOS DA DESCONTAMINAÇÃO ORAL 
COM ESCOVA MECÂNICA EQUIPADA 
COM SUCÇÃO SIMULTÂNEA EM 
PACIENTES SOB CUIDADOS INTENSIVOS 

BELQUIS ALVES DOS 
SANTOS 
 

JULIANE AVANSINI 
MARSICANO GUSTAVO 
DE ALMEIDA LOGAR 
LUCIANA PRADO MAIA 

EDER	DA	SILVA	
DOLENS	
ROSANA	LEAL	DO	
PRADO	

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 
SISTÊMICAS E ESTOMATOLÓGICAS DE 
PACIENTES PORTADORES DE SÍNDROME 
DE DOWN 

CAMILA MIRANDA 
TOMASELLA 
ISABELA SILVA 
LOURENCETTI 

CRISTHIANE OLIVA 
FERREIRA DO AMARAL 
 

ADILSON	DE	
OLIVEIRA	
CHRISTINE	MEN	
MARTINS	

INFLUÊNCIA DO USO DE INFILTRANTES E 
DO AQUECIMENTO SOBRE A 
RESISTENCIA DE UNIÃO DE 
RESTAURAÇÕES DE RESINA EM ESMALTE 

ALINE SARAIVA FERNANDES 
DANIELE MAZETTI FEITOSA 
GIOVANA FERREIRA 
MUNHOZ 

LARISSA SGARBOSA DE 
ARAUJO MATUDA 

ADILSON	DE	
OLIVEIRA	
CHRISTINE	MEN	
MARTINS	

AVALIAÇÃO DO ESPAÇO DA 
OROFARINGE NA MÁXIMA 
INTERCUSPIDAÇÃO HABITUAL E 

CAIO SEIJI IINUMA 
DOUGLAS HENRIQUE 
ANSELMO ONIMARU 

CRISTIANE NEVES 
ALESSI PISSULIN 
 

BRUNO	PIAZZA	
DOUGLAS	ROBERTO	
MONTEIRO	



 

	

PROTRUSIVA EM TELERRADIOGRAFIAS 
LATERAIS 

FRANCIS HENRIQUE 
MORINAGA SANCHES 

 

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE 
BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA  

BRUNA DE OLIVEIRA SILVA 
BEATRIZ DÍAZ FABREGAT 

ROSANA LEAL DO 
PRADO 
JULIANE AVANSINI 
MARSICANO 

BRUNO	PIAZZA	
DOUGLAS	ROBERTO	
MONTEIRO	
 

AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES BUCAIS 
EM PACIENTES OBESOS- ESTUDO 
LONGITUDINAL 

IGOR AUGUSTO CARNELÓS 
MARIANA FACHOLLI FELIX 
SOUZA 
PAMELLA FERNANDES 
ALEXANDRINO 

JULIANE AVANSINI 
MARSICANO 

BRUNO	PIAZZA	
DOUGLAS	ROBERTO	
MONTEIRO	
 

AVALIAÇÃO DA HIGIENE ORAL EM 
PACIENTES COM SONDA ENTERAL 

LEANDRO DOS SANTOS 
TEIXEIRA 
MILENA ROSS CARLUCCI 
THAIS LOPES DA SILVA 
IZIDIO 

GUSTAVO DE ALMEIDA 
LOGAR 

GRAZIELA	GARRIDO	
MORI	PANUCI	
JULIANE	AVANSINI	
MARSICANO	

AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM 
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA 

ARYANE SILVA CESTARE 
GABRIELA BARBI CAETANO 
RENATA PERSOLI DE 
AGUIAR  

GUSTAVO DE ALMEIDA 
LOGAR 

GRAZIELA	GARRIDO	
MORI	PANUCI	
JULIANE	AVANSINI	
MARSICANO	

ANÁLISE HISTOLÓGICA DOS EFEITOS DO 
USO DO PROBIÓTICO NO TRATO 
RESPIRATÓRIO INFERIOR E 
GASTROINTESTINAL SUPERIOR DE RATOS 
IMUNOSSUPRIMIDOS E SUBMETIDOS À 
CANDIDOSE EXPERIMENTAL  

MARIA CLARA GALANTE 
ISAAC 
THIAGO CORRÊA LOPES, 
ÉDER DA SILVA DOLENS 
YARA LOYANNE DE 
ALMEIDA SILVA LEVI 

LUCIANA PRADO MAIA 
FABIANA GOUVEIA 
STRAIOTO 

CAROLINA	DOS	
SANTOS	SANTINONI	
GUSTAVO	DE	
ALMEIDA	LOGAR	
 

ANÁLISE DA PRECISÃO DE DIFERENTES 
SCANNERS INTRA-ORAIS: ESTUDO IN 
VITRO 

MARIA ELISA CALDERAN 
NELLY SANDERS SANTOS 
CANDIDO 
RAISSA DE SOUZA LOURES 
TEIXEIRA 

HUGO ALBERTO 
VIDOTTI GRAZIELA 
AVILA GALHANO LOGAR 

CAROLINA	DOS	
SANTOS	SANTINONI	
GUSTAVO	DE	
ALMEIDA	LOGAR	
 

OSTEOGENESE IMPERFEITA E SUA 
REPERCURSSÃO NA CAVIDADE BUCAL: 
RELATO DE CASO 

LARA PRISCILA MATOS 
PEDRÃO 
MANOELA MONDIN DE 
OLIVEIRA  
MYLENA GABRIELA NEVES 
BERNER 

ADILSON DE OLIVEIRA LÍGIA	MORAES	
TEIXEIRA	
GRAZIELA	AVILA	
PRADO	GALHANO	

ESTERILIZAÇÃO:	TIPOS	E	MÉTODOS	
DE	MONITORAMENTO 

FERNANDA	RIBEIRO	
BERTIPALHA	
ISABELLA	AMADA	
DOMINGUES	
MARIANA	CRESPO	CALZA 

ADILSON	DE	
OLIVEIRA 

LÍGIA	MORAES	
TEIXEIRA	
GRAZIELA	AVILA	
PRADO	GALHANO	

GENGIVECTOMIA/GENGIVOPLASTIA: 
CIRURGIA PLÁSTICA PARA  
RESTABELECIMENTO DO SORRISO 
GENGIVAL 
 

ISABELLA DE DEUS 
TARABAY DIPO 
JOÃO VICTOR AQUOTTI 
FONTOLAN 
MARIANA CARDOSO 

ROSALINDA TANURI 
ZANINOTTO VENTURIM 
 

HUGO	ALBERTO	
VIDOTTI	
PAULA	LAZILHA	
FALEIROS	
 

EFEITO DO AQUECIMENTO DO CIMENTO 
DE IONÔMERO DE VIDRO PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITO ÓSSEO 
CRIADO EM CALVÁRIO DE RATOS 

CAROLINA IRENO MANFIO 
JOSÉ RICARDOS SANTOS 
VALÉRIA RODRIGUES 
FREITAS 

CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI 

HUGO	ALBERTO	
VIDOTTI	
PAULA	LAZILHA	
FALEIROS	

	
 
 



 

	

Relação dos Relatos de Casos Clínicos 
Apresentados 

 
Título do projeto Autores Banca 
ABORDAGENS 
MINIMAMENTE INVASIVAS 
NA RESOLUÇÃO ESTÉTICA 
DE MANCHAS PROFUNDAS 
DE HIPOPLASIA 
 

LETÍCIA VITÓRIA DE SANTANA 
COTA 
ANDERSON CATELAN 
LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO 
MATUDA 

MARCELO POMINI 
FÁBIO HIDEO KAIAHARA 
ROSALINDA TANURI ZANINOTTO 
VENTURIM 

MELHORA DA ESTÉTICA DO 
SORRISO COM 
CLAREAMENTO DENTAL 

AMANDA TAMAMARU GOMES DA 
SILVA 
ELIANE GAVA PIZI 
AMANDA KASUYA 
LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO 
MATUDA 

MARCELO POMINI 
FÁBIO HIDEO KAIAHARA 
ROSALINDA TANURI ZANINOTTO 
VENTURIM 

ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO PREVIO 
AO TRANSPLANTE RENAL 
 
 

ANA CAROLINA GOMES LISBOA 
AMANDA JODAS TOLARDO 
CAROLINA PARRON GARDENAL 
LIÉGI APARECIDA MILHORANÇA 
BRESQUI 
VICTOR EDUARDO DE SOUZA 
BATISTA 
GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR 

MARCELO POMINI 
FÁBIO HIDEO KAIAHARA 
ROSALINDA TANURI ZANINOTTO 
VENTURIM 

ASSOCIAÇÃO DE 
MICROABRASÃO E 
CLAREAMENTO NA 
RESOLUÇÃO ESTÉTICA DE 
MANCHAS FLUORÓTICAS E 
HIPOPLÁSICAS 

ANA CAROLINA GOMES LISBOA 
ELIANE GAVA PIZI 
LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO 
MATUDA 

MARCELO POMINI 
FÁBIO HIDEO KAIAHARA 
ROSALINDA TANURI ZANINOTTO 
VENTURIM 

USO DE GEL HEMOSTÁTICO 
PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA 
DE PACIENTE EM USO DE 
ANTICOAGULANTE 
ASSOCIADO A 
ANTIAGREGANTE 
PLAQUETÁRIO 

VALDINÉIA DE SOUZA ROSADO 
NATHÁLIA LOPES MANGANARO 
MARIANY DE SOUZA CAMPIONI 
DAIANY HARUMY ONIMARU 
VICTOR EDUARDO DE SOUZA 
BATISTA 
GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR 

MARCELO POMINI 
FÁBIO HIDEO KAIAHARA 
ROSALINDA TANURI ZANINOTTO 
VENTURIM 

A MICROABRASÃO E 
CLAREAMENTO CASEIRO 
COMO RESOLUÇÃO 
ESTÉTICA DE MANCHAS 
FLUORÓTICAS 
SUPERFICIAIS EM ESMALTE 

LARA TESCHI BRAVO 
ANA CAROLINA GOMES LISBOA 
AMANDA TOLARDO 
ELIANE GAVA PIZI 
LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO 
MATUDA 

MARCELO POMINI 
FÁBIO HIDEO KAIAHARA 
ROSALINDA TANURI ZANINOTTO 
VENTURIM 

 



 

	

Menção Honrosa – Projetos de Conclusão de Curso 
 
1o lugar 
 
Título do projeto Alunos Orientador 
NÍVEL DE CONHECIMENTO DE 
CIRURGIÕES-DENTISTAS CLÍNICOS 
GERAIS E ESPECIALISTAS EM 
ENDODONTIA SOBRE 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
REABSORÇÃO RADICULAR 
INFLAMATÓRIA 

ADRIELLY REGINA DE MORAES 
ANA JULIA MENOTI CRUZ 
LALLESKA CAROLINE PEREIRA 
BARBOZA 

CHRISTINE MEN MARTINS 

 
 

2o lugar 
 
ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS, SISTÊMICAS E 
ESTOMATOLÓGICAS DE PACIENTES 
PORTADORES DE SÍNDROME DE 
DOWN 

CAMILA MIRANDA 
TOMASELLA 
ISABELA SILVA LOURENCETTI 
 

CRISTHIANE OLIVA 
FERREIRA DO AMARAL 
 

 
 
3o lugar 
 
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM 
SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO 
BÁSICA  

BRUNA DE OLIVEIRA SILVA 
BEATRIZ DÍAZ FABREGAT 

ROSANA LEAL DO PRADO 
JULIANE AVANSINI 
MARSICANO 

	
 



 

	

Menção Honrosa – Relatos de Casos Clínicos 
 
1o lugar 
 

ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO PREVIO 
AO TRANSPLANTE RENAL 
 
 

ANA CAROLINA GOMES LISBOA 
AMANDA JODAS TOLARDO 
CAROLINA PARRON GARDENAL 
LIÉGI APARECIDA MILHORANÇA BRESQUI 
VICTOR EDUARDO DE SOUZA BATISTA 
GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR 

 
 



 

	

Resumos dos Projetos de Conclusão de Curso 
 
 

EFEITOS DA TERAPIA A LASER DE BAIXA POTÊNCIA (LLLT) SOBRE A 
VIABILIDADE CELULAR DA MEDULA ÓSSEA DE RATOS. ESTUDO IN 

VITRO PELA COLORAÇÃO COM AZUL DE TRIPAN 
 
LIZIANA JANCOS CALLES, NATHÁLIA LAÍS FARIAS, THAÍS SANCHES 
LEITE PATARA, CHRISTINE MEN MARTINS; CAROLINA DOS SANTOS 
SANTINONI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O aspirado de medula óssea (AMO) tem sido proposto como uma 
fonte viável de células tronco-mesenquimais (CTMs) que são consideradas um 
instrumento promissor para estratégias baseadas em células necessárias para 
a cicatrização. Tem sido demonstrado que a exposição das CTMs à terapia 
com laser de baixa potência (LLLT) pode acelerar a proliferação de CTM e 
aumentar a liberação de fatores de crescimento dessas células. Objetivo: O 
propósito do presente estudo in vitro é avaliar o efeito da terapia a laser de 
baixa potência (LLLT) sobre a viabilidade celular da medula óssea de ratos. 
Material e Método: O AMO será coletado das cristas ilíacas direita e esquerda 
de 10 animais. Amostras de AMO serão depositadas em placas de cultura 
celular contendo Meio Modificado Dulbecco Eagle (DMEM) e mantidas em 
temperatura ambiente. As amostras de AMO nas placas serão distribuídas 
aleatoriamente nos grupos controle (AMO) e teste (AMO/LLLT). O Grupo AMO 
não receberá nenhum tratamento, enquanto o Grupo AMO/LLLT será 
imediatamente submetido a LLLT (índio-gálio-alumínio-fósforo). Forma de 
Análise dos Resultados: Serão realizados os testes de exclusão por Azul de 
Tripan e colorimétrica a base de tetrazolato (MTT), sendo determinada nos 
tempos 1, 3, 6, 10 e 24 horas de incubação. Os dados obtidos serão analisados 
estatisticamente. Resultados esperados: Com o presente trabalho, espera-se 
verificar se a terapia a laser de baixa potência pode influenciar positivamente a 
viabilidade celular da medula óssea. 
 
Palavras-chave: sobrevivência celular; medula óssea; terapia a laser de baixa 
potência. 

 
 

 



 

	

A INFLUENCIA DO CLAREAMENTO DENTAL E DO USO DE 
INFIILTRANTES SOBRE A ESTABILIDADE DE COR DO SUBSTRATO 

DENTINÁRIO 
 

FABRICIA FONTANA MARTELI, HILIANA PETYK MANIÇOBA, ISAURA 
ANDRADE MARTINEZ, LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO MATUDA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: O clareamento continua sendo indicado como primeira opção para 
a remoção de manchamentos e aspecto amarelado nos dentes. Entretanto, 
manchas mais profundas como as lesões cariosas incipientes, fluorose e 
hipoplasias, que não podem ser removidas pela microabrasão de esmalte, 
após clareadas ficam ainda mais evidentes trazendo grande prejuízo estético. 
Diante disso, as resinas de baixa viscosidade fotoativadas chamadas 
Infiltrantes tem sido indicadas como tratamento para manchas brancas se 
propondo a preencher as porosidades da região hipomineralizada eliminando o 
aspecto esbranquiçado da mesma. Objetivo: O propósito deste estudo será 
avaliar o efeito da aplicação de infiltrantes na estabilidade de cor do dente 
clareado após envelhecimento artificial em soluções corantes. Materiais e 
Métodos: Serão selecionados 100 dentes bovinos, submetidos a análise 
cromática inicial. Após, os blocos de esmalte serão divididos em 10 grupos 
(n=10) que vão variar de acordo com o clareamento, aplicação de infiltrantes e 
envelhecimento artificial em soluções corantes (vinho tinto, suco de laranja, 
coca cola) e água destilada como controle. A estabilidade de cor será 
determinada pela diferença (ΔE) entre as coordenadas obtidas das amostras 
antes e após o procedimento de envelhecimento. Forma de análise dos 
Resultados: Os dados serão tabulados e submetidos a uma análise 
exploratória sendo aplicados testes estatísticos adequados. Resultados 
Esperados: Espera-se que este estudo mostre a eficácia da associação entre 
o Clareamento dental e os Infiltrantes para o tratamento de dentes manchados 
e amarelados em áreas estéticas verificando a  estabilidade de cor quando 
submetidos a pigmentação extrínseca. 
 
Palavras-chave: Infiltrantes, Esmalte Dental, Clareamento Dental 
 



 

	

EFICIÊNCIA DOS EXERCÍCIOS MASTIGATÓRIOS E PLACA 
INTEROCLUSAL NO TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR - RELATO DE CASO 
 
ANA CAROLINE SANTANA ZUQUI, ANDRESSA SARDETE DE OLIVEIRA, 
BEATRIZ ALVES DA COSTA, CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN, CELSO 
SAWAYA NEVES 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: A articulação temporomandibular (ATM), é a articulação mais 
complexa do corpo humano, localizada entre a mandíbula e o crânio é 
altamente especializada, bilateral e com movimentos próprios e simultâneos. 
Representa para a odontologia um desafio diagnóstico e terapêutico, tendo em 
vista sua complexidade anatômica e fisiológica. A ATM pode sofrer alterações 
que se referem às condições de posicionamento anormal do disco e relação 
funcional inadequada entre este e as superfícies articulares, denominadas 
como DTM, que compreendem um grupo amplo de problemas, afecções ou 
doenças de natureza musculoesquelética que afeta o aparelho mastigatório. 
Objetivo: Esse estudo terá como objetivo avaliar um caso clínico de uma 
paciente portadora de disfunção temporomandibular e tratá-la com exercícios 
funcionais mastigatórios e placa interoclusal, visando minimizar a dor e 
promover qualidade mastigatória para a paciente. Relato de caso: 
Apresentaremos o caso com uma paciente de 60 anos com sinais clínicos de 
aumento volumétrico da porção anterior do músculo temporal, bilateral, e com 
sintomas de dores na região temporal irradiadas para o fundo do olho, couro 
cabeludo e cefaleia matinal. Resultados esperados: Com base nos dados 
obtidos a partir da análise da paciente com características de aumento 
volumétrico muscular temporal, espera-se que a placa otimizadora e os 
exercícios funcionais com hiperboloide possam ajustar a propriocepção 
muscular da paciente, promovendo melhora no alivio da dor e equilíbrio da 
força muscular. 
 
Palavras chave: Articulação temporomandibular, ressonância magnética, 
síndrome da disfunção da articulação temporomandibular, músculo temporal, 
músculo masseter. 
 
 
 



 

	

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A TÉCNICA DE IMPRESSÃO 3D DLP E O 
MÉTODO CONVENCIONAL NA OBTENÇÃO DE MODELOS DE TRABALHO 

E TROQUÉIS PARA PRÓTESE DENTÁRIA 
 

CAMILA CAIRES DIAS, LARA TESCHI BRAVO, HUGO ALBERTO VIDOTTI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A destruição ou ausência de elementos dentários causa 
problemas funcionais e estéticos. A prótese fixa é um meio de solucionar estes 
danos e, para a confecção da mesma, é necessária a produção de modelos e 
troquéis odontológicos. Estes podem ser feitos convencionalmente, através da 
moldagem, ou produzidos por meio de um scanner e impressora 3D. Objetivo: 
Avaliar a precisão de modelos e troquéis obtidos por métodos convencionais e 
por métodos de impressão 3D DLP. Material e Método: Modelos e troquéis 
convencionais e virtuais serão obtidos a partir de um modelo mestre composto 
de dentes 17 ao 27, sendo o 25 preparado para coroa total. Os modelos e 
troquéis virtuais obtidos serão impressos em impressora 3D com tecnologia 
DLP. Os modelos e troqueis, convencionais e impressos, serão escaneados e 
as malhas 3D sobrepostas à malha do modelo mestre para avaliação da 
precisão destes através de software. O número de espécimes por grupo será 
definido após testes piloto, teste de poder e teste de tamanho da amostra. 
Forma de Análise dos Resultados: Os dados coletados serão primeiramente 
tabulados e submetidos a análise de variância (ANOVA) e, se necessário, pós 
teste de Bonferroni. Resultados Esperados: Espera-se com este estudo 
investigar a fidelidade de modelos e troquéis impressos com a tecnologia 3D, 
que podem ser uma alternativa ao método de confecção convencional. 
 
 
Palavras-chave: Projeto Auxiliado por Computador, Prótese Parcial Fixa, 
Impressão Tridimensional, Modelos Dentários. 
	



RISCO INDIVIDUAL E FAMILIAR NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS 
BUCAIS: FERRAMENTA PARA ORGANIZAÇÃO DA DEMANDA 

ODONTOLÓGICA 
 

BEATRIZ TERRENGUI PASINI, LORRAINE FERNANDA DE LIMA CARDOSO, 
MAINARA ALBUQUERQUE SENA, ROSANA LEAL DO PRADO 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Existem pesquisas que apontam que o risco familiar está 
relacionado com a condição bucal de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social além de hábitos comportamentais. De acordo com a 
situação epidemiológica bucal do Brasil o atendimento em saúde bucal na ESF 
é um desafio a ser transposto. Objetivo: Comparar instrumentos de 
classificação de risco individual e familiar para o diagnóstico de cárie dentária e 
doença periodontal. Materiais e métodos: Participarão 100 crianças com idade 
pré-escolar e outras 100 crianças em idade escolar, 5 e 12 anos, com seus 
respectivos responsáveis. Serão utilizados dois meios para classificação de 
risco em saúde bucal: Risco em doença periodontal nos pais e/ou responsáveis 
e risco de cárie nas crianças, sendo ambos comparadas com a classificação de 
risco familiar obtida por meio de questionário aplicado aos pais e/ou 
responsáveis. Forma de Análise de Resultados: Os dados coletados serão 
primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e 
posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados, considerando 
o nível de confiança de 95%. Resultados Esperados: Esperamos que por 
meio deste trabalho se conclua que o fator de risco familiar está intimamente 
relacionado com a condição de saúde bucal tanto das crianças quanto dos 
pais, e que esse fator pode ser utilizado para estabelecer uma forma de 
priorização no atendimento dentro de uma ESF. 
 
Palavras-chave: Vulnerabilidade Social, Cárie Dentária, Doenças Periodontais, 
Risco, Estratégia Saúde da Família 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS CLÍNICOS 
GERAIS E ESPECIALISTAS EM ENDODONTIA SOBRE DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO DE REABSORÇÃO RADICULAR INFLAMATÓRIA 
 

ADRIELLY REGINA DE MORAES, ANA JULIA MENOTI CRUZ, LALLESKA 
CAROLINE PEREIRA BARBOZA, CHRISTINE MEN MARTINS. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Reabsorção inflamatória interna é a destruição de tecidos do canal 
radicular para além dos limites pulpares, diagnosticada por meio de exame 
radiográfico de rotina e tratamento é pulpectomia e obturação hibrida de 
Tagger. O diagnóstico diferencial é necessário, pois a reabsorção externa 
apresenta características semelhantes. Objetivo: Avaliar o nível de 
conhecimento de profissionais especialistas em endodontia e cirurgiões 
dentistas clínicos gerais quanto ao diagnóstico e tratamento de caso de 
reabsorção radicular inflamatória interna retratado radiográfica e 
tomograficamente. A hipótese nula testada é que o nível de conhecimento dos 
cirurgiões dentistas clínicos gerais é igual aos especialistas em endodontia 
acerca da avaliação, diagnóstico e tratamento das reabsorções radiculares 
inflamatórias internas. Material e Método: Perante aprovação do comitê de 
ética, duzentos participantes da pesquisa serão divididos em dois grupos: 
clínicos gerais e especialistas em endodontia. Será aplicado um questionário 
eletrônico sobre os aspectos pessoais, formação profissional e serão expostas 
radiografias/tomografias e perguntas quanto ao diagnóstico e tratamento de 
diferentes reabsorções radiculares inflamatórias. Forma de Análise dos 
Resultados: Os dados coletados serão tabulados e submetidos a uma análise 
exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. 
O nível de significância adotado será de 5% (p=0,05). Resultados Esperados: 
Com o presente estudo espera se comparar o nível de conhecimento dos 
cirurgiões dentistas clínicos gerais e especialistas em endodontia acerca da 
análise, diagnóstico e aplicação de tratamento adequado em casos de 
pacientes portadores de reabsorção radicular inflamatória interna. Espera-se 
que os resultados atribuídos para os especialistas sejam maiores que os 
clínicos gerais.  
 
Palavras-chave: Reabsorção da Raiz, Diagnóstico, Tratamento do Canal 
Radicular, Endodontia. 
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CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL COM CIRURGIA PERIODONTAL 
ASSOCIADA A CLAREAMENTO DENTAL 

 
DIEGO DE OLIVEIRA BAVARESCO, GEÓRGIA RONDÓ PERES, THAIS 
AKEMI SAKO, LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO MATUDA, LUCIANA 
PRADO MAIA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O sorriso gengival constitui uma alteração estética relativamente 
frequente, caracterizada pela exibição excessiva da gengiva durante o sorriso. 
Em situações de erupção passiva alterada há indicação precisa para a 
execução de aumento de coroa clínica através de cirurgia periodontal. Esta, 
quando associada ao clareamento dental, principalmente após remoção de 
aparelho ortodôntico, gera um resultado mais satisfatório estéticamente. 
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo relatar o tratamento de um caso 
clínico de sorriso gengival associando cirurgia periodontal para aumento de 
coroa clínica e clareamento dental. Relato de caso: Paciente do gênero 
feminino, 25 anos, apresentou queixa de exposição excessiva de gengiva ao 
sorrir e dentes amarelados. Clinicamente foi observada a ausência de bolsas 
periodontais e sangramento à sondagem. Radiograficamente observou-se que 
a crista óssea encontrava-se ao nível da junção cemento-esmalte, levando ao 
diagnóstico de erupção passiva alterada. Foi planejado então cirurgia utilizando 
a técnica de retalho total posicionado apicalmente associado a osteotomia, 
extendendo- se do elemento dentário 15 ao 25. Após a cirurgia periodontal será 
realizado o clareamento dental. Resultados esperados: Espera-se que a 
técnica cirúrgica utilizada seja efetiva para correção do sorriso gengival no caso 
de erupção passiva alterada, e com um tratamento multidisciplinar seja 
possível alcançar resultados mais satisfatórios e estético. 

 
Palavras-chave: Periodontia, Gengivectomia, Estética Dentária, Sorriso, 
Clareamento dental. 
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EFEITOS DA INALAÇÃO DA FUMAÇA DO NARGUILÉ EM RATOS 
SUBMETIDOS À PERIODONTITE EXPERIMENTAL  

 
LUHANA NOZAWA BRUSTELA, MARIANA TAKAZONO MIYASHITA, LARA 
TESCHI BRAVO, YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA LEVI,  CAROLINA 
DOS SANTOS SANTINONI, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO, LUCIANA 
PRADO MAIA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Estudos comprovam que a inalação da fumaça do cigarro (IFC) 
ocasiona o agravamento da periodontite, porém o efeito da inalação da fumaça 
do narguilé (IFN) no periodonto ainda não foi avaliado. Objetivo: Avaliar os 
efeitos da IFN na progressão da periodontite experimental (PE) em ratos, 
comparando os seus efeitos à IFC. Material e Método: Serão incluídos 60 
ratos machos, divididos nos seguintes grupos: controle (C), somente com 
periodontite experimental (PE), somente exposição à IFC (IFC), somente 
exposição à IFN (IFN), PE e exposição à IFC (PE+IFC), PE e exposição à IFN 
(PE+IFN). Os animais dos grupos IFC, IFN, PE+IFC e PE+IFN serão expostos 
às respectivas fumaças 3 vezes ao dia por 8 minutos durante 44 dias. Trinta 
dias após o início do experimento, os grupos PE, PE+IFC e PE+IFN receberão 
ligadura nos primeiros molares inferiores, mantidas por 14 dias, para indução 
da doença periodontal. Todos os animais serão eutanasiados 44 dias após o 
início do experimento e as mandíbulas serão coletadas para análise 
morfométrica e histomorfométrica. Forma de Análise dos Resultados: A 
distribuição dos dados será verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Os dados com 
distribuição normal serão comparados por Análise de Variância (ANOVA), 
seguido pelo teste post-hoc de Tukey. Para os dados com distribuição não-
normal será utilizado o teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste post-hoc de 
Dunn. Resultados Esperados: Espera-se com esse estudo demonstrar os 
efeitos prejudiciais da inalação da fumaça do narguilé, para orientar a 
população quanto aos malefícios do seu consumo. 
 
Palavras-chave: Hábito de Fumar, Produtos do Tabaco, Periodontite



EFEITOS DA DESCONTAMINAÇÃO ORAL COM ESCOVA MECÂNICA 
EQUIPADA COM SUCÇÃO SIMULTÂNEA EM PACIENTES SOB CUIDADOS 

INTENSIVOS 
 
BELQUIS ALVES DOS SANTOS, JULIANE AVANSINI MARSICANO, 
GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR, LUCIANA PRADO MAIA 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTIs) se 
tornam susceptíveis às infecções respiratórias devido ao seu nível de 
consciência não favorecer ao reflexo de tosse e à pouca capacidade de 
higienização. Com isso, existe a necessidade de rever os métodos de higiene 
bucal utilizados, instituindo métodos mais eficientes na redução do índice de 
infecção respiratória. Objetivo: Avaliar os efeitos da descontaminação oral com 
escova mecânica equipada com sucção simultânea na taxa de incidência de 
pneumonia associada à ventilação mecânica, traqueostomia e uso de sonda 
enteral, em pacientes sob cuidados intensivos. Material e Método: Este projeto 
será realizados na UTI Geral do Hospital Regional de Presidente Prudente. 
Serão incluídos todos os indivíduos submetidos a internação na UTI com 
permanência de pelo menos 48 horas, ao longo de seis meses. Serão 
avaliados os índices CPOD, Periodontal Comunitário, de alteração de tecidos 
moles, de saburra lingual, de higiene oral para pacientes críticos, e de Infecção 
respiratória. Os pacientes serão divididos aleatoriamente em dois grupos: 
Controle - higiene oral com escovas de dente convencionais; Teste - 
escovação com escovas de dente equipadas com sistema de sucção 
simultânea. 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 que a utilização de escovação mecânica equipada com 
sucção simultânea possa tornar o processo de higiene bucal nas UTIs mais 
eficiente, contribui para a diminuição significativa  do índice de infecção 
respiratória. 
 
Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva, Escovação Dentária, 
Pneumonia associada a ventilação mecânica, Placa Dentária



ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SISTÊMICAS E 
ESTOMATOLÓGICAS DE PACIENTES PORTADORES DE SÍNDROME DE 

DOWN 
 

CAMILA MIRANDA TOMASELLA, ISABELA SILVA LOURENCETTI, 
CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A Síndrome de Down é um conjunto de sinais e sintomas 

caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Esta anomalia genética é a 
mais comum no mundo, a idade avançada dos pais tem sido apontada como 
uma das causas dessa síndrome que confere aos seus portadores 
características físicas, sistêmicas e estomatológicas específicas. Objetivo: O 
objetivo dessa pesquisa será verificar as características físicas, sistêmicas e 
estomatológicas de pacientes portadores de Síndrome de Down comparando 
com um grupo controle. Material e Método: Será realizado um estudo 
descritivo, observacional, transversal e caso controle em uma amostra de 
conveniência de 30 indivíduos portadores da Síndrome de Down com idade de 
0 a 21 anos comparado a um grupo controle de 30 indivíduos saudáveis não 
portadores da Síndrome de Down. Os voluntários serão submetidos à 
avaliação por meio de aplicação de entrevista estruturada nos cuidadores 
responsáveis, anamnese, exame físico das condições sistêmicas, físicas, 
bucais e qualidade de saúde bucal através da avaliação da oclusão, índice de 
biofilme visível, condição gengival, CPO-D (Dentes Cariados, Perdidos e 
Obturados), ICDAS (Internacional Caries Detection and Assessment System), 
INI (Índice de Necessidade de Tratamento Invasivo). Forma de Análise dos 
Resultados: Após a tabulação, será realizada a estatística descritiva de todos 
os dados, na qual serão calculadas medidas-resumo: porcentagem, média e 
desvio-padrão das variáveis estudadas. O nível de significância adotado foi de 
5% (p=0,05). Resultados Esperados: Espera-se aumentar o conhecimento 
entre cirurgiões dentistas e outros profissionais da saúde sobre pacientes 
portadores de Síndrome de Down.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Down, Saúde Bucal, Relações Dentista-
Paciente. 
 
 
 
 



 
 

	

INFLUÊNCIA DO USO DE INFILTRANTES E DO AQUECIMENTO SOBRE A 
RESISTENCIA DE UNIÃO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA EM ESMALTE 

 
ALINE SARAIVA FERNANDES, DANIELE MAZETTI FEITOSA, GIOVANA 
FERREIRA MUNHOZ, LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO MATUDA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 
Introdução: As manchas brancas são prejudiciais para a estética do sorriso. 
Atualmente, as restaurações e os infiltrantes, tem sido indicadas como meio de 
tratamento para manchas brancas eliminando o aspecto esbranquiçado da 
mesma. Objetivo: Este estudo irá avaliar a resistência de união (RU) de 
restaurações em resina sobre o esmalte previamente tratado com infiltrantes, 
bem como avaliar a degradação da interface adesiva após 6 meses. Materiais 
e Métodos: 20 blocos de esmalte bovino serão cortados em cortadeira 
metalográfica de precisão os quais serão divididos em 2 grupos de estudo 
(n=10) que vão variar de acordo com a aplicação prévia de infiltrantes ou sem 
tratamento com infiltrantes (controle). Os adesivos serão aplicados de acordo 
com as recomendações do fabricante. A resina Filtek Z350 será utilizada para 
confecção das restaurações, fotoativada através de LED- Bluephase 2. Para o 
teste de RU (n= 10), serão obtidos 15 palitos de cada dente, 7 para análise de 
RU imediata, 7 para envelhecimento em água destilada por um período de 6 
meses. Para o teste, os palitos serão acoplados ao dispositivo de microtração 
em máquina de ensaio universal. Forma de análise dos Resultados: Os 
dados de RU serão tabulados e avaliados através de teste estatístico 
adequado, de acordo com a normalidade obtida. Resultados Esperados: 
Espera-se que este estudo mostre a eficácia da associação entre 
Restaurações e Infiltrantes para o tratamento de manchas em áreas estéticas 
verificando a estabilidade da interface adesiva quando submetidos ao 
armazenamento em água destilada por 6 meses. 
 
Palavras-chave: Infiltrantes, Esmalte Dental, Restauração.
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AVALIAÇÃO DO ESPAÇO DA OROFARINGE NA MÁXIMA 
INTERCUSPIDAÇÃO HABITUAL E PROTRUSIVA EM 

TELERRADIOGRAFIAS LATERAIS 
 
CAIO SEIJI IINUMA, DOUGLAS HENRIQUE ANSELMO ONIMARU, FRANCIS 
HENRIQUE MORINAGA SANCHES, CYNTHIA DER TOROSSIAN TORRES 
NEVES ALVES, CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um fator de 
risco independente para morbidades cardíacas, metabólicas, neurológicas e 
perioperatórias. Os Aparelhos Intra-Orais (AIOs) apresentam seus melhores 
resultados em pacientes com Ronco e Apneia Obstrutiva do tipo leve e 
moderada, com nível de evidência I e II. Para aumentar o espaço da obstrução 
seja da via aérea superior ou orofaríngeo, os AIOs protruem a mandíbula 
durante o sono. Objetivo: O estudo terá como objetivo verificar a efetividade 
da protrusão mandibular no aumento do espaço aéreo da orofaringe em 
imagens de telerradiografias laterais. Material e Método: Serão incluídos neste 
estudo 30 indivíduos entre 17 e 25 anos, dos gêneros femininos e masculinos. 
As tomadas radiográficas serão realizadas em máxima intercuspidação habitual 
(MIH) e em 60% da protrusão. O registro em protrusão será guiado com o 
dispositivo MR Advance da Gortho. Serão verificadas as seguintes medidas na 
telerradiografias laterais: C3, H’, "Tt", "Td", "BGo", "PPM", "PP2", "At", "Mpphw" 
e "Maphw". 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: Espera-se verificar o efeito da protrusão mandibular no aumento 
do espaço da via aérea faríngea, esperando assim, efeitos positivos e 
promissores no tratamento do ronco e SAOS. 
 
Palavras-chave: Apneia Obstrutiva do Sono, Hipóxia, Cefalometria, Aparelho 
Intraoral. 
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AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA  
 

BRUNA DE OLIVEIRA SILVA, BEATRIZ DÍAZ FABREGAT, ROSANA LEAL 
DO PRADO, JULIANE AVANSINI MARSICANO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS) é uma área multi-
interdiciplinar que visa sintetizar os conhecimentos sobre a aplicação de 
tecnologias de saúde na sociedade, mostrando as suas consequências a curto, 
médio e longo prazo. Objetivo: Este estudo tem como objetivo comparar a 
prestação de serviços de saúde bucal ofertados pelos diferentes modelos da 
Atenção Básica existentes no Brasil em relação aos princípios estabelecidos 
pelo modelo da Atenção Primária em Saúde. Material e Método: Trata-se de 
um estudo transversal de abordagem quantitativa que busca analisar as ações 
desenvolvidas na atenção básica relacionadas com a sua organização de 
serviços e cuidados, além das tecnologias incorporadas ao âmbito do SUS, na 
cidade de Presidente Prudente-SP através dos questionários estruturados com 
base no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB) e Instrumento de Avaliação da Atenção primária (PCATool). 
Forma de Análise dos Resultados: Os dados serão primeiramente tabulados 
em uma planilha do Excel@ e após será realizada a análise estatística 
descritiva. Posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados, 
adotando-se o índice de significância de 5% (p<0,05). Resultados Esperados: 
Espera-se que os dados obtidos desta pesquisa, como eficiência e efetividade 
da prestação de serviço de saúde bucal na atenção básica, sirvam como 
balizadores para a melhoria na tomada de decisões quanto ao uso das 
tecnologias incorporadas ao SUS relacionados com a saúde bucal. 
 
Palavras-chave: Avaliação da Tecnologia Biomédica, Serviços de Saúde 
Bucal, Sistema Único de Saúde, Atenção Primária à Saúde, Odontologia 
Baseada em Evidências. 
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES OBESOS- 
ESTUDO LONGITUDINAL 

 
IGOR AUGUSTO CARNELÓS, MARIANA FACHOLLI FELIX SOUZA, 
PAMELLA FERNANDES ALEXANDRINO, JULIANE AVANSINI MARSICANO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A cirurgia bariátrica é empregada para controlar a obesidade 
mórbida através da restrição ou má absorção dos nutrientes de forma efetiva, 
porém, esta cirurgia pode trazer alguns efeitos adversos como vômitos, 
disfunções endócrinas, entre outros, gerando consequências na cavidade 
bucal. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo avaliar a saúde bucal de 
indivíduos obesos submetidos a cirurgia bariátrica, fazendo a associação entre 
hábitos deletérios e condições socioeconômica e os possíveis efeitos colaterais 
desta cirurgia. Material e Método: A amostra será composta por 100 pacientes 
adultos (entre 18 e 65 anos) de ambos os sexos que serão submetidos a 
cirurgia bariátrica tanto do serviço público (SUS) quanto do serviço privado. 
Serão utilizados o Índice Periodontal Comunitário para avaliar a doença 
periodontal, o ICDAs para avaliar a cárie dentária, o Índice de Desgaste 
Dentário para avaliar o desgaste dentário e a estimulação da saliva para avaliar 
o pH e fluxo salivar. Será aplicado um questionário para avaliar hábitos 
deletérios para saúde bucal e a condição socioeconômica. Os dados para 
avaliar a condição sistêmica serão retirados do prontuário. Forma de Análise 
dos Resultados: Os dados serão primeiramente tabulados em uma planilha 
para a análise estatística descritiva e posteriormente serão aplicados os testes 
estatísticos adequados, adotando-se o índice de significância de 5%. 
Resultados Esperados: Espera-se que com esse estudo seja possível 
orientar, tanto a equipe de cirurgia bariátrica como os cirurgiões dentistas, em 
relação a promoção da saúde bucal dos pacientes que serão submetidos a 
cirurgia bariátrica. 

 
Palavras-chave: Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Saúde Bucal. 
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AVALIAÇÃO DA HIGIENE ORAL EM PACIENTES COM SONDA ENTERAL 
 

LEANDRO DOS SANTOS TEIXEIRA, MILENA ROSS CARLUCCI, THAIS 
LOPES DA SILVA IZIDIO, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR. 
PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A terapia nutricional fornece ao trato gastrointestinal os nutrientes 
necessários. Existem três tipos de sondas, sendo elas, gastrostomia, 
nasoentérica e nasogástrica. A saúde bucal esta inter-relacionada com a 
cavidade oral. E as bactérias presentes na boca podem migrar para a corrente 
sanguínea e atingir outro órgão ou tecido, consequentemente afetar a saúde 
sistêmica do paciente. Objetivo: O objetivo desse trabalho será avaliar a saúde 
bucal de pacientes que se alimentam por meio de sonda parenteral. Material e 
Método: Para constituir amostra desta pesquisa, serão avaliados 25 pacientes 
com uso de dieta parenteral e 25 pacientes do grupo controle com dieta via 
oral, os pacientes avaliados devem ser dentados e serão submetidos a exame 
com o objetivo de avaliar os índices de higiene oral, os índices são, índice 
higiene oral simplificado (HIO-S), índice gengival (IG) e índice de saburra 
língua (ISL). Forma de Análise dos Resultados: As variáveis coletadas serão 
tabuladas e submetidas a uma análise exploratória e posteriormente serão 
aplicados os testes estatísticos adequados. A análise qualitativa será o método 
de análise de conteúdo e análise do discurso como as formas possíveis de 
tratamento dos dados da pesquisa. Resultados Esperados: Esperamos com 
essa pesquisa promover uma maior atenção por parte dos profissionais e/ou 
cuidadores perante os pacientes que fazem o uso da sonda parenteral, 
evitando assim o acometimento de doenças bucais e possíveis complicações 
sistêmicas. 

 
Palavras-chave:  Sonda, Nutrição, Doença sistêmica, Higiene dentária 
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AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA 
 

ARYANE SILVA CESTARE, GABRIELA BARBI CAETANO, RENATA PERSOLI 
DE AGUIAR, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR. 
PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A esquizofrenia é uma síndrome clínica complexa que envolve 
tanto distúrbios cognitivos, comportamentais, de movimentos, etc. A 
esquizofrenia está relacionada com alto risco de doenças somáticas atribuídos 
pela ausência da auto higiene, podendo causar a má saúde bucal, como 
hipossalivação, periodontite, cárie dental, lesões estomatológicas, entre outros. 
Objetivo: O presente estudo visa avaliar a saúde bucal de pacientes com 
esquizofrenia em comparação á pacientes normoreativos. Material e Método: 
Para constituir esta pesquisa, serão avaliados 30 pacientes diagnosticados 
apenas com esquizofrenia, internados no Hospital Regional de Presidente 
Prudente. Após a anamnese serão submetidos ao índice de CPOD e IPC. 
Instrumentais: espelho bucal plano, pinça clínica e sonda OMS. Para o exame 
ser realizado a boca é dividida em sextantes. Dez dentes-índices são utilizados 
no exame parcial de adultos acima de 19 anos e 6 dentes examinados nos 
indivíduos abaixo dessa idade. De acordo com as condições encontradas nas 
faces examinadas o dente é classificado por códigos que variam de 0-4, o 
resultado do exame é registrado em um quadro atribuído para cada sextante. 
Forma de análise dos resultados: As variáveis coletadas serão tabuladas e 
submetidas a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os 
testes estatísticos adequados. A análise qualitativa será o método de análise 
de conteúdo e análise do discurso como as formas possíveis de tratamento dos 
dados da pesquisa. Resultados esperados: Espera-se incentivar os 
profissionais odontólogos a darem uma atenção maior aos pacientes com este 
transtorno, deixando mais atentos sobre as doenças bucais que podem 
acometer estes pacientes. 
 
Palavras-chave: Esquizofrenia, Saúde bucal, Transtornos mentais 
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ANÁLISE HISTOLÓGICA DOS EFEITOS DO USO DO PROBIÓTICO NO 
TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR E GASTROINTESTINAL SUPERIOR DE 

RATOS IMUNOSSUPRIMIDOS E SUBMETIDOS À CANDIDOSE 
EXPERIMENTAL 

 
MARIA CLARA GALANTE ISAAC, THIAGO CORRÊA LOPES, ÉDER DA 
SILVA, DOLENS, YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA LEVI, LUCIANA 
PRADO MAIA, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 
 
Introdução: A região orofaríngea pode ser colonizada por C. albicans e outras 
baterias patogênicas que podem ser responsáveis infecções das vias aéreas e 
outros sistemas especialmente em indivíduos imunossuprimidos. O uso dos 
probióticos apresenta efeitos benéficos no controle de infecções devido ação 
no mecanismo da patogenicidade do biofilme e imunomodulação. Objetivo: 
Analisar os efeitos da administração do probiótico Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis HN019 no controle de candidose experimental em ratos 
submetidos a quimioterapia (5-fluorouracil) no trato respiratório inferior 
(traqueia) e gastrointestinal superior (esôfago) por meio da análise histológica. 
Material e Método: Serão utilizados ratos machos (n=10): GCT (controle), 
GCA, G5-FU, GPROB, GCA/5-FU, GCA/PROB, GCA/5-FU/PROB e G5-
FU/PROB. A administração do probiótico será iniciada 30 dias antes da 
indução da candidose por meio inoculação via oral de solução contendo 
Candida albicans. Os grupos imunossuprimidos serão submetidos a 
administração intraperitoneal de 5-FU no dia da indução da candidose e 48 h 
após esse procedimento. Após a eutanásia dos animais as amostras da 
traquéia e esôfago serão processadas para análise histológica. Forma de 
Análise dos Resultados: Os dados serão coletados por meio de contagem de 
células fúngicas, característica celular do tecido conjuntivo, epitelial e células 
inflamatórias. Dados com distribuição normal será utilizado Análise de 
Variância (ANOVA) para comparações intergrupo e teste post-hoc de Tukey. 
Um nível de significância de 5%. Resultados Esperados: Espera-se observar 
redução da virulência da Candida albicans minimizando os agravos, 
manifestações da infecção fúngica e resposta inflamatória nos grupos que 
tratados com probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019. 

 
Palavras-chave: Candidíase, Traquéia, Esôfago, Probióticos, Quimioterapia 
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ANÁLISE DA PRECISÃO DE DIFERENTES SCANNERS INTRA-ORAIS : 
ESTUDO IN VITRO 

 
MARIA ELISA CALDERAN, NELLY SANDERS SANTOS CANDIDO, RAISSA 
DE SOUZA LOURES TEIXEIRA, HUGO ALBERTO VIDOTTI, GRAZIELA 
AVILA GALHANO LOGAR. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

 
Introdução: Os scanners intra-orais são utilizados na odontologia a fim de 
tornar a moldagem digital rápida e precisa, diminuindo o desconforto gerado 
durante a realização do procedimento ao paciente e facilitando a comunicação 
entre o cirurgião-dentista, laboratório protético e paciente, que será orientado 
sobre as etapas clínicas pela qual passará. Objetivo: Este estudo tem como 
propósito avaliar a precisão de dois scanners intra-orais: Trios ® (3-Shape) e 
iTero. Material e Método: Será utilizado um troquel metálico (altura 5,5 mm, 
com 7,5 mm de diâmetro) cujas dimensões serão escaneadas com os sistemas 
Trios ® (3-Shape) e o sistema iTero. Serão realizadas dez aquisições de 
imagens (n=10) para cada sistema, gerando 20 arquivos em formato stl. Forma 
de Análise dos Resultados: Após aquisição dos dados os mesmos serão 
transferidos para o software Meshmixer onde serão sobrepostas as imagens 
para análise da precisão dos scanners. Serão realizadas medições da altura e 
diâmetro do preparo com a ferramenta “analysis” e os dados serão comparados 
com as dimensões reais do troquel padrão. Os dados tabulados serão 
submetidos à análise estatística (significância de 5%). A variável experimental 
analisada será o tipo de scanner utilizado. Resultados Esperados: Espera-se 
que tenha semelhança de precisão entre os scanners analisados. 
 
Palavras-chave: Materiais para moldagem Odontológica, Precisão da Medição 
Dimensiona, Projeto Auxiliado por Computador. 
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OSTEOGENESE IMPERFEITA E SUA REPERCURSSÃO NA CAVIDADE 
BUCAL: RELATO DE CASO 

 
LARA PRISCILA MATOS PEDRÃO, MANOELA MONDIN DE OLIVEIRA ,  
MYLENA GABRIELA NEVES BERNER, ADILSON DE OLIVEIRA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A Osteogênese imperfeita é uma doença rara, que consiste em 
um grupo de desordens hereditárias, onde grande parte ocorrem por 
deficiência no colágeno do tipo I, tendo como principal manifestação clínica a 
fragilidade óssea, sendo conhecido por ossos de vidro. Essa doença pode 
estar ou não associada á dentinogênese imperfeita que é um distúrbio que 
afeta as dentições decíduas e permanentes.   Objetivo: Este estudo relata um 
caso clínico de uma paciente portadora da doença Osteogênese Imperfeita, 
buscando auxiliar   o   cirurgião   dentista   a   identificar   os   aspectos   gerais,   
alterações   sistêmicas, alterações bucais, evidenciando aspectos de interesse 
odontológico e focando em sua repercussão na cavidade bucal, que o ajudará 
a decorrer melhores planos de tratamento e consequentemente um melhor 
prognóstico.   Relato de caso: Paciente do gênero feminino, brasileira, com 9 
anos de idade, diagnóstico de OI e DI, apresentando como principal   
característica   a   fragilidade   óssea   e   dental;   essa   paciente   é   
acompanhada  odontológicamente   desde   bebê pois   a   mesma   apresenta   
fragilidade   dos   dentes, alterações na coloração dental e dentina 
opalescente. Resultados Esperados: Espera-se   com   esse   trabalho   
despertar   o   interesse   médico   odontológico   para   o   correto diagnostico  
da  OI  e  da  DI  assim como  a   repercussão  delas  no  desenvolvimento  do 
indivíduo.   Entende-se   que   se   trata   de   doenças   que   envolvem   o   
domínio   do   CD conjuntamente com o médico pediatra, radiologista e com o 
endocrinologista. Espera-se que o odontopediatra se mostre atento e 
capacitado para o trabalho multiprofissional que o caso exige com destaque o 
serviço de radio imagem.  
 
Palavras-chave:  Osteogênese   Imperfeita,   Dentinogênese   imperfeita,   
Odontopediatria ,Anormalidades dentarias 
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ESTERILIZAÇÃO: TIPOS E MÉTODOS DE MONITORAMENTO 
 

FERNANDA RIBEIRO BERTIPALHA, ISABELLA AMADA DOMINGUES, 
MARIANA CRESPO CALZA, ADILSON DE OLIVEIRA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: A esterilização é a forma de prevenção de doenças 
infectocontagiosas que podem ser transmitidas através dos artigos 
odontológicos quando os mesmo não forem devidamente esterilizados. Nesse 
universo de pesquisa envolverá Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
município de Presidente Prudente. Objetivo: Este trabalho tem como finalidade 
levantar os tipos de métodos de monitoramento dos processos de esterilização 
de instrumentais e materiais usados nos consultórios odontológicos nas 
Unidades Básicas de Saúde de Presidente Prudente – SP. Material e 
Métodos: Será aplicado um questionário para os responsáveis pelo processo 
de esterilização das 15 Unidades Básicas de Saúde do município de 
Presidente Prudente, selecionadas para tal estudo, e assim, avaliando a 
eficácia na esterilização usada em cada uma delas. Forma de Análise dos 
Resultados: O questionário para a coleta de dados será validado com a 
envolvência de 5 UBS sorteadas aleatoriamente. Após a aplicação dos 
questionários, será avaliados os dados obtidos e demonstrados em forma de 
gráficos, tabelas e/ou figuras. Resultados Esperados: Espera-se observar 
quantas são as UBS que cumprem rigorosamente os parâmetros da 
Biossegurança aplicadas nos processos de esterilização de instrumentais e 
materiais de uso odontológico.  
 
Palavras-chave: Exposição a Agentes Biológicos, Centros de Saúde, 
Esterilização, Doenças Transmissíveis. 
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GENGIVECTOMIA/GENGIVOPLASTIA: CIRURGIA PLÁSTICA PARA  
RESTABELECIMENTO DO SORRISO GENGIVAL 

 
ISABELLA DE DEUS TARABAY DIPI, JOÃO VICTOR AQUOTTI FONTOLAN, 
MARIANA CARDOSO, ROSALINDA TANURI VENTURIM. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: As técnicas cirúrgicas periodontais de gengivectomia e 
gengivoplastia possuem diversas finalidades. A gengivectomia pode ser 
indicada para reduzir a parede mole da bolsa periodontal supra óssea (quando 
há gengiva inserida em quantidade suficiente), para remover hiperplasias 
gengivais, para aumentar a coroa clínica dental e para corrigir as sequelas 
gengivais provenientes de gengivite ulcerativa necrosante. A gengivoplastia 
promove a remodelação do tecido gengival, para reconstituir a forma anatômica 
e um apropriado contorno fisiológico. Ambas as técnicas podem ser realizadas 
para fins estéticos e por conta disso há grande procura dos pacientes para 
realizar tais procedimentos, buscando melhoria no sorriso e consequentemente 
em sua autoestima. Objetivo: O objetivo deste estudo será avaliar as 
condições estéticas do sorriso do paciente, valorizando os aspectos gengivais 
e harmonia dos dentes, por meio de procedimentos como gengivectomia e 
gengivoplastia, a fim de restabelecer o sorriso harmônico. Relato de Caso 
Clínico: Será realizado um caso clínico, no qual o paciente 
independentemente do gênero, etnia e idade deverá apresentar um sorriso 
alterado por presença excessiva de tecido gengival no sextante 
anterossuperior. Será necessário diagnóstico e planejamento da técnica ideal e 
manuseio da cirurgia periodontal, para obter, ao final, adequada resolução 
estética entre forma, quantidade de tecido gengival e tamanho de coroa clínica. 
Conclusão: Diante do suposto estudo espera-se que o profissional, após 
planejar e realizar a cirurgia periodontal, proporcione a estética dental e 
harmonia do sorriso, favorecendo resultados satisfatórios ao paciente.  
 
Palavras-chave: Bolsa Gengival, Estética Dental, Gengivectomia, Periodontia, 
Sorriso.  
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EFEITO DO AQUECIMENTO DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO 
PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITO ÓSSEO CRIADO EM CALVÁRIO DE 

RATOS 
 
CAROLINA IRENO MANFIO, JOSÉ RICARDOS SANTOS, VALÉRIA 
RODRIGUES FREITAS, CAROLINA DOS SANTOS SANTINONI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: Pesquisadores se esforçam continuamente para obter uma 
técnica de enxerto ósseo com objetivo de melhorar e obter uma regeneração 
mais rápida e melhor. O enxerto ósseo autógeno é considerado o padrão-ouro 
para obter esse tipo de regeneração. Contudo apresenta limitações como a 
necessidade de um segundo campo cirúrgico e disponibilidade restrita. Assim, 
diversos biomateriais têm sido avaliados como alternativa. Objetivo: O 
propósito do presente estudo é avaliar, histológica e histometricamente, o uso 
do ionômero de vidro para identificação de defeito ósseo criado em calvaria de 
ratos. Material e Método: O defeito ósseo será criado na calvária dos animais. 
Uma marcação em forma de L será realizada 2 mm anterior e uma outra 2 mm 
posterior à margem do defeito cirúrgico utilizando uma broca carbide tronco-
cônica e um guia cirúrgico. As marcações serão preenchidas com amálgama 
ou ionômero de vidro. As marcações serão preenchidas com amálgama ou 
ionômero de vidro. Os tecidos moles serão, então, reposicionados e suturados 
para obter-se um fechamento primário da ferida. Forma de análise dos 
resultados: A normalidade e a homocedasticidade dos dados 
histomorfométricos serão analisadas e os mesmos submetidos ao teste 
paramétrico ou não paramétrico mais adequado. Resultados Esperados: Com 
os resultados obtidos, espera-se obter um modelo para avaliar a regeneração 
óssea compatível com os materiais odontológicos mais utilizados atualmente. 
 
Palavras-chaves: Regeneração Óssea, Histologia, Rato. 
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Resumos dos Relatos de Casos Clínicos 
	

ABORDAGENS MINIMAMENTE INVASIVAS NA RESOLUÇÃO ESTÉTICA 
DE MANCHAS PROFUNDAS DE HIPOPLASIA 

 
LETÍCIA VITÓRIA DE SANTANA COTA, ANDERSON CATELAN, LARISSA 
SGARBOSA DE ARAUJO MATUDA 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: O diagnóstico correto de manchas brancas como as decorrentes 
de processo carioso, fluorose, hipoplasias conduz a uma melhor escolha na 
abordagem clínica. Estas são geralmente tratadas com abordagens mais 
conservadoras, como clareamento, microabrasão, podendo ser necessários 
procedimentos restauradores para manchamentos mais profundos. Na busca 
por procedimentos menos invasivos para esses casos foram desenvolvidas 
resinas fotopolimerizavéis de baixa viscosidade que preenchem o substrato 
melhorando a estética da area afetada. Objetivo: Este trabalho tem como 
objetivo relatar a correção estética de manchas hipoplásicas na região anterior 
utilizando combinações de técnicas minimamente invasivas. Relato de Caso: 
Paciente L.H.J.S., 22 anos, procurou tratamento odontológico queixando-se de 
dentes com manchas brancas. Ao exame clínico observou-se a presença de 
manchas brancas hipoplasicas na incisal do 25 ao 15 que não seguiam as 
estrias de Retzius. Após exame de transluminação óptica observou-se que a 
maioria das manchas tinha grande profundidade. Para este caso foram 
indicados a microabrasão para as manchas mais superficiais, clareamento de 
consultório e caseiro e ao final aplicação de infiltrante de baixa viscosidade no 
arco superior dos elementos dentários 15 ao 25, oferecendo assim um 
tratamento com o mínimo de remoção de estrutura dentária. Conclusão: Após 
conclusão do tratamento observou-se redução clínica das manchas em todos 
os dentes, com harmonia do sorriso e alto nível de satisfação estética do 
paciente. 
 
Palavras-chave: hipoplasia, microabrasão, esmalte 
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MELHORA DA ESTÉTICA DO SORRISO COM CLAREAMENTO DENTAL 
 

AMANDA TAMAMARU GOMES DA SILVA, ELIANE GAVA PIZI, AMANDA 
KASUYA, LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO MATUDA 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: O clareamento dental tem como objetivo devolver o equilíbrio da 
estética e tem como vantagem ser um procedimento não invasivo e que 
preserva a estrutura dentária a fim de corresponder ás expectativas do 
paciente. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo relatar as alterações da 
cor dos dentes da paciente conforme as sessões de clareamento dental em 
consultório utilizando-se peróxido de hidrogênio a 35% como agente clareador 
sem a utilização do laser. Relato de caso: Paciente T.S.C. de 21 anos, gênero 
feminino, procurou tratamento odontológico, queixando – se da cor dos dentes 
de ambas as arcadas, solicitando um tratamento efetivo em que se alcance o 
padrão de estética da sociedade. Na anamnese foi negada a ingestão 
freqüente de substâncias ácidas ou com colorações fortes e também foi 
negada o uso de medicamentos. No exame clínico foi verificado ausência de 
alterações. A paciente relatou não apresentar sensibilidade dentária e negou a 
realização anterior de qualquer modalidade clareadora. Diante destas 
questões, foi proposta a realização do clareamento dentário com peróxido de 
hidrogênio a 35% (Whitness HP Blue, FGM) sem a utilização de lazer. 
Conclusão: O uso do clareamento de consultório em várias sessões com o 
peróxido de hidrogênio a 35% e sem a utilização do laser foi válido e eficaz 
para atingir o resultado estético almejado pela paciente. 
 
Palavras-chave: clareamento, peróxido, esmalte. 
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PREVIO AO TRANSPLANTE RENAL 
 

ANA CAROLINA GOMES LISBOA, AMANDA JODAS TOLARDO, CAROLINA 
PARRON GARDENAL, LIÉGI APARECIDA MILHORANÇA BRESQUI, VICTOR 
EDUARDO DE SOUZA BATISTA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: Os pacientes com IRC apresentam baixa imunidade e alto risco a 
infecções, cujo foco original pode ser a cavidade bucal, pela presença de 
inúmeros microrganismos, especialmente quando há lesões de cárie, lesões 
periapicais, raízes residuais, gengivite e periodontite. Dessa forma, é de suma 
importância a eliminação ou a redução desses focos de infecção bucal 
previamente ao transplante renal, uma vez que qualquer infecção bucal pode 
ser causa determinante de óbito em transplantados. Objetivo: Relatar um caso 
de atendimento odontológico de um paciente renal crônico dialítico pré-
transplante renal Relato de caso: O paciente F.C.B.S, de 48 anos, foi 
encaminhado pelo serviço de transplantes do hospital de São José do Rio 
Preto para remoção de focos infecciosos orais. Paciente faz sessões de 
hemodiálise há 4 meses e apresenta como doenças de base diabetes, 
hipertensão, anemia e hipotireoidismo. Os procedimentos realizados fora 
extração de raiz residual dente 18, resíduo de raiz dente 14 e extração do 
dente 17. Além disso, o plano de tratamento prevê mais 4 restaurações antes 
da liberação para transplante renal. Conclusão: O tratamento odontológico ao 
paciente candidato a transplante renal é essencial já que a remoção de focos 
infecciosos orais pode evitar complicações após o transplante como a perda do 
órgão transplantado e óbito do paciente.  
 
Palavras-chave: Transplante renal, Assistência odontológica, infecção focal 
dentária 
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ASSOCIAÇÃO DE MICROABRASÃO E CLAREAMENTO NA RESOLUÇÃO 
ESTÉTICA DE MANCHAS FLUORÓTICAS E HIPOPLÁSICAS 

 
ANA CAROLINA GOMES LISBOA, ELIANE GAVA PIZI, LARISSA SGARBOSA 
DE ARAUJO MATUDA 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: No cotidiano de um cirurgião dentista é comum o aparecimento de 
casos de difícil diagnóstico. A Fluorose dentária origina-se no processo de 
formação do germe quando exposto a altas concentrações do íon flúor, 
levando a insatisfação estética ao paciente. Atualmente o tratamento estético é 
feito por meio de técnicas mais conservadoras como a microabrasão e o 
clareamento. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo relatar a remoção de 
manchas fluoróticas e hipoplásicas na região anterior através de técnicas 
minimamente invasivas. Relato de caso: Paciente D.S.S, 22 anos, procurou 
tratamento odontológico queixando-se de dentes amarelados e com manchas 
brancas. Ao exame clínico observou-se a presença de manchas brancas 
hipoplasicas no terço incisal dos dentes 11 e 21 além de fluorose grau 1 do 15 
ao 25. Após exame de transluminação óptica observou-se que apenas as 
hipoplasias nos dentes 11 e 21 apresentavam grande profundidade. Optou-se 
pela associação da microabrasão com Opalustre (Ultradent) fosfórico 37% em 
gel para remoção das manchas superficias em esmalte, e o clareamento de 
consultório com peróxido de Hidrogênio a 35% (Whiteness HP Maxx, FGM), 
protegendo- se as hipoplasias nos dentes 11 e 21 com sistema adesivo. 
Conclusão: A associação da microabrasão do esmalte e do clareamento 
apresenta uma abordagem conservadora para reverter alterações estéticas 
causadas por manchamentos do esmalte resultando em grande contentamento 
pelo paciente.  
 
Palavras-chave: clareamento, microabrasão, esmalte 
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USO DE GEL HEMOSTÁTICO PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA DE PACIENTE 
EM USO DE ANTICOAGULANTE ASSOCIADO A ANTIAGREGANTE 

PLAQUETÁRIO 
 

VALDINÉIA DE SOUZA ROSADO, NATHÁLIA LOPES MANGANARO, 
MARIANY DE SOUZA CAMPIONI, DAIANY HARUMY ONIMARU, VICTOR 
EDUARDO DE SOUZA BATISTA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR. 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: Alterações sistêmicas como, fibrilação atrial, válvula cardíaca 
artificial, acidente vascular cerebral, trombose venosa profunda ou arterial, 
infarto agudo do miocárdio, entre outras patologias sistêmicas, estão na base 
do tratamento profilático com anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. O 
uso de agentes hemostáticos locais como esponja de fibrina, celulose oxidada, 
selante de fibrina, compressa de gaze com ácido tranexâmico e gel de ácido 
tranexâmico auxilia na hemostasia durante extrações dentárias e dessa forma 
não é necessário a suspensão da medicação anticoagulante. Objetivo: Relatar 
caso de extração dentária de paciente em uso de Rivaroxabana e AAS com 
uso de gel de ácido tranexâmico para hemostasia. Relato de caso: Paciente 
E.B.B, de 70 anos, foi encaminhado após alta de internação por acidente 
vascular encefálico isquêmico, para avaliação de extrações dentárias no 
Hospital Regional de Presidente Prudente. O paciente faz uso de 
Rivaroxabana, ácido acetil salicílico e sinvastatina. Após avaliação clínica e 
radiográfica odontológica optou-se pela extração de todos elementos dentários 
remanescentes e confecção de prótese total. Como medida hemostática local 
foi utilizado um gel a base de ácido tranexâmico sob compressa de gaze e os 
medicamentos anticoagulantes não foram suspensos. Conclusão: O uso de 
medidas hemostáticas locais como gel de ácido tranexâmico após extrações 
dentárias diminui o risco de sangramento pós-operatório e evita a necessidade 
de suspensão da medicação anticoagulante. 
 
 Palavras-chave: Hemostasia, Extração dentária, Ácido tranexâmico 
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A MICROABRASÃO E CLAREAMENTO CASEIRO COMO RESOLUÇÃO 
ESTÉTICA DE MANCHAS FLUORÓTICAS SUPERFICIAIS EM ESMALTE 

 
LARA TESCHI BRAVO, ANA CAROLINA GOMES LISBOA, AMANDA 
TOLARDO, ELIANE GAVA PIZI, LARISSA SGARBOSA DE ARAUJO MATUDA 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Introdução: A busca cada vez maior por procedimentos conservadores e 
imperceptíveis esteticamente, associados a incidencia de alterações na 
superfície do esmalte, contribuiram para o surgimento de técnicas 
minimamente invasivas na recuperação da estética. Objetivo: Apresentar uma 
abordagem conservadora para reverter alterações estéticas causadas por 
manchamentos do esmalte como fluorose. Relato de caso: Foi constatado por 
meio da transluminação optica com aparelho fotopolimerizador que as 
manchas apresentavam-se limitadas a região mais superficial do esmalte. A 
paciente relatou apresentar sensibilidade dentinária. Optou-se portanto, pela 
realização da microabrasão, com pasta de ácido fosfórico a 37 e pedra pomes 
para remoção das manchas superficiais em esmalte nos dentes 25 ao 15 além 
de 6 semanas de clareamento caseiro com Peróxido de carbamida 10. Foi 
observado que houve sucesso na associação das técnicas mencionadas no 
restabelecimento da estética do sorriso da paciente. A paciente não apresentou 
sensibilidade graças a associação dos tratamentos. Conclusão: Desde que 
bem planejado, de acordo com a profundidade, intensidade e etiologia da 
descoloração, a aplicação da microabrasão do esmalte associado ao 
clareamento caseiro são uma opção viável no tratamento de manchas, como 
por exemplo a fluorose, apresentada no presente trabalho.  
 
Palavras-chave: Clareamento Dental. Esmalte Dentário. Microabrasão do 
Esmalte.  
 
 
 

 
 
 


