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PROGRAMAÇÃO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 20/10  Dia 21/10  Dia 22/10  
8:00 8:00 às10:00h 8:00 às 10:00h 

Acadêmica. Apresentação 
Abertura da Jornada das Ligas. 
Apresentação da Bateria Sem 

Juízo. Palestra Tema: Odontologia 
Hospitalar    Perspectivas Atuais e 

Futuras 
 

Palestrante: Me. Luiz Alberto 
Valente Soares Junior 

 
Público alvo: estudantes do curso 

de Odontologia 
Organização: Liga LAOHPE 

Palestra Tema: 
Remodelação estética com resinas 

compostas 
 

Palestrante: Dr. Oscar Barreiros 
 

Público alvo: estudantes do curso de 
Odontologia 

Organização: Liga LADRE 

8:30 às 10:30h 
Palestra Tema: 

Medicina Legal correlacionada com 
a  Odontologia Legal 

 
Palestrante: Dr. Fabio Vinicius 

Davoli Bianco 
 

Público alvo: estudantes do curso 
de Odontologia Organização: Liga 

LAAF 
10:30 às 12:30h 10:30 às 12:30h 10:30 às 12:00h 

Turma 1 e 2 
Concurso de Dentística 

 
Público alvo: inscritos no 

concurso (4º e 5º Termos) 

Concurso de Dentística Turma 4 
 

Público alvo: inscritos no concurso 
(9º e 10º termos) 

Hands on de Remodelação estética com 
resinas compostas 

 
Palestrante: Dr. Oscar Barreiros 

 
Público alvo: alunos da liga LADRE 

14:00 às 16:00h 14:00 às 16:00 14:00 às 15:30h 
Palestra Tema: O que nunca te 
contaram sobre os defeitos de 

esmalte 
 

Palestrante: Dra Camila Fragelli 
 

Público alvo: estudantes do 
curso de Odontologia 

Palestra Tema: Cirurgia Ortognática: 
Transformando faces. 

 
Palestrante: Dr Henrique Cabrini 

Público alvo: estudantes do curso de   
Odontologia 

 
Organização: Liga LACTBMFO 

Hands on de Biópsia 
 

Dr. José Maria Bertão  
 

Público alvo: alunos da liga LAPBER 

16:30 às 18:30h 16:00 às 18:00 15:30 às 16:00h 

Concurso de Dentística – 
Turma 3 

 
Público alvo: inscritos no 

concurso (6º, 7º e 8º Termos) 

Workshop de Sedação 
 

Dra. Karine Takahashi 
 

Público alvo: alunos da liga 
LACTBMFO 

Resultado dos ganhadores do concurso 
de Dentística. 



3 Faculdade de Odontologia – Unoeste 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das 
Ligas Acadêmicas 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das 
Ligas Acadêmicas 

 

31a Jornada 

 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das Ligas Acadêmicas  

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 
 

 Horário Alunos Orientador Tema Banca 
18 de Outubro 2021 - Manhã 

1 8:00 
Ana Laura O. e Oliveira 
Ludmilla Drimel Bibiano  
Maria Eduarda O Arfeli 

Graziela Garrido 
Mori Panucci 

Diferentes condutas para o 
tratamento da superfície radicular 
de dentes reimplantados: revisão 

de literatura 

Bruno Piazza 
Álvaro O. Lima 

2 8:50 Bianca Polido Garcia 
Bruno Santos Magro 

Bruno  
Piazza 

Instrumentos endodônticos e seus 
tratamentos térmicos: Uma 

revisão de literatura direcionada 
ao clínico 

Graziela Mori 
Paula L. Faleiros 

3 9:40 
Camila Sato 

João Vitor G. A Santos 
Juliana O.Nascimento 

Larissa Sgarbosa 
de Araújo Matuda 

Uso de resina composta como 
complemento do tratamento 

ortodôntico em pacientes com 
diastema e sorriso gengival - 

Revisão de literatura 

Douglas R. Monteiro 
Carolina Santinoni 

4 10:30 Caio Morando de Faria 
Felipe Augusto Sada 

Bruno  
Piazza 

Avulsão e suas técnica de 
abordagem odontológica: Revisão 

de Literatura 
David Gusman 
Marcelo Pomini 

5 11:20 
Ana Laura Borges Silva 
Bruna Morales Mussi 

Maria Clara M. N Bandeira 

Cristhiane O. F. 
Amaral 

Transtorno do Espectro Autista: 
aspectos comportamentais, 
sistêmicos e odontológicos 

Adilson de Oliveira 
Gustavo A. Logar 

18 de Outubro 2021 - Tarde 

1 14:00 Lídio Tronco Neto 
Raisa Giulia Ferreira 

Juliane Avansini 
Marsicano 

Saúde bucal de crianças e 
adolescentes portadoras de 
Diabetes Mellitus: revisão 

sistemática 

Cristhiane O. F. 
Amaral 

David Gusman 

2 14:50 
Larissa Pereira Ferreira 

Maria Eduarda S. Duveza 
Polyane F. de Jesus 

Graziela A 
Galhano 

Logar 

Reabilitação estética anterior com 
fluxo digital: Relato de caso. 

Larissa S. A. Matuda 
Adrieli P Neves 

3 15:40 Paulo Vitor T.Marques Paula 
L. Faleiros 

Efeito do plasma rico em fibrina e 
leucócitos (L-prf) nos 

procedimentos de regeneração 
periodontal: Revisão de Literatura 

Rosalinda Tanure 
Sérgio Vilhegas 

4 16:30 Brenda H. Paschoalatto 
Débora C. dos Santos 

Larissa S. de 
Araújo Matuda 

Influência do uso de infiltrante e 
do aquecimento sobre resistência 

de união de restaurações de 
resina em esmalte. 

Rodrigo Caixeta 
Lígia T. de Oliveira 

5 17:20 
Laureane de Souza 

Rafaela Ferreira 
Gabriele M. Vicente 

Rodrigo Caixeta Restauração adesiva indireta tipo 
onlay: Caso Clínico 

Fabio H. Kaiahara 
Larissa S. A Matuda 

19 de Outubro 2021 - Manhã 

1 8:00 Isabella Marques Alves 
Maria Eduarda Botter 

Ana Bheatriz M 
Montes Alves 

Alterações bucais provocadas 
pela manifestação extraintestinal 

da doença celíaca 

Rosana L. do Prado 
Gustavo A. Logar 

2 8:50 Nathan Guerin Ribeiro 
Renam Monteiro Sefrian 

Fábio Hideo 
Kaihara 

Lâminados cerâmicos: uma 
revisão dircusiva de literatura 

Victor E.S. Batista 
. Christine Men 

3 9:40 Luana Lipe G.dos Santos 
Natália França A. de Lima 

Gustavo de 
Almeida Logar 

Atendimento odontológico do 
paciente diabético tipo I: Relato 

de Caso 

Cristhiane O. 
F.Amaral 

Paula L. Faleiros 

4 10:30 
Gabriela de Osti Buose 

Gilmara Marrafon dos 
Santos 

Gustavo de 
Almeida Logar 

Abordagem odontológica ao 
paciente com lúpus erimatoso 

sistêmico 

Adilson de Oliveira 
Adrieli P Neves 
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 19 de Outubro 2021 - Tarde 

1 14:00 
Bruno Cachucho Tincani 
Julia Maria M dos Santos 

Marina Afonso 

Fábio Hideo 
Kaihara 

Análise comparativa da precisão 
de modelos impressos 3d e 
modelos convencionais para 

confecção de prótese dentária 

Victor E. S. Batista 
Milena Steluti 

2 14:50 Amanda C. dos S Britto 
Mariana A. L. Anastacio 

Christine Men 
Martins 

Aplicação da fotobiomodulaçao 
associada ao ranelato de 

estrôncio para o tratamento de 
superfície de dentes 

avulsionados: Avaliação 
Histoquímica com vermelho 

picrosirius em dentes murinos 
avulsionados 

Carolina Santinoni 
Lígia Teixeira 

3 15:40 André Felipe Cortez 
Mendes 

Victor Eduardo de 
Souza Batista 

Efeito da apertamento dental. 
Análise de elementos finitos 
3d.placa estabilizadora na 

distribuição de tensão no implante 
dental em situações de 

parafunção 

Cristiane Pissulin 
Caio Belato 

4 16:30 Cauê Ginez Lopes 
Henrique Furlan Polegatti 

Victor Eduardo de 
Souza Batista 

Efeito da conexão do implante na 
perda óssea marginal 

Anderson Catelan 
Douglas Monteiro 

5 17:20 Leonardo de Souza Miola 
Murilo Andrade Ruiz Anderson Catelan 

Efeito branqueador da escovação 
com produtos a base de carvão 

ativado no esmalte: revisão 
integrativa 

Christine Men 
Rodrigo Caixeta 
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NORMAS DE PREPARO DE RESUMOS 
 

 
 

A apresentação do Resumo deverá ser estruturado, de acordo com a modalidade do trabalho 

deverá obrigatoriamente apresentar os seguintes itens: 

 

Investigação Científica Relato de Caso Revisão de Literatura 

Introdução 

Objetivo 

Material e Método 

Resultados 

Conclusão. 

Introdução 

Objetivo 

Relato de Caso 

Conclusão 

Introdução, 

Objetivo 

Metodologia 

Conclusão. 

 
 

 

FORMATAÇÃO PARA O RESUMO DO TCC: 
 

ü Deverá conter entre 200 a 250 palavras.  

ü O Título deve ser centralizado, estar em negrito, letras maiúsculas.  

ü As seções da estrutura do Resumo devem estar em negrito (ex: Introdução:).  

ü Não utilizar parágrafos no Resumo, formatar em espaçamento entre linhas simples (1,0), 

com fonte Arial 12 e formato justificado.  

ü 3 a 5 Palavras-chave indexadas separadas por virgulas. 
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RESUMOS de TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO APRESENTADOS 
 

 
TCC 01 - DIFERENTES PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE 
RADICULAR E DENTES REIMPLANTADOS TARDIAMENTE: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 
Ana Laura de Oliveira e Oliveira, Ludmilla Drimel Bibiano, Maria Eduarda Onofre Arfeli, Graziela 

Garrido Mori Panucci 

 

Introdução: Diferentes substâncias e condutas são utilizadas para o tratamento da superfície 

radicular de dentes a serem reimplantados com o objetivo de limitar ou inibir a reabsorção 

radicular. O fluoreto de sódio (NaF) é a substância mais utilizada e verificar se outras condutas 

são mais eficientes que o uso daquela substância é fundamental para o sucesso clínico. Assim, 

esta revisão analisou diferentes condutas em comparação com o NaF para o tratamento da 

superfície radicular de dentes reimplantados tardiamente. Materiais e Métodos: Uma busca 

sistemática foi conduzida nas bases de dados Pubmed/MEDLINE, Scopus e Cochrane Library até 

setembro de 2020. Esta foi realizada para investigar se procedimentos para tratamento da 

superfície radicular em dentes reimplantados tardiamente são melhores do que o uso de NaF para 

reduzir a reabsorção radicular. Oito estudos foram incluídos nos critérios de elegibilidade, os quais 

incluíram o uso de vitamina C, própolis, Emdogain, solução de nitrato de gálio, ácido zoledrônico 

e laser de diodo. Os estudos foram feitos em modelos animais. Resultados: Verificou-se que a 

vitamina C, a própolis ou o Emdogain demonstraram resultados semelhantes aos do NaF no 

controle da reabsorção radicular; o uso de nitrato de gálio foi contraindicado; o ácido zoledrônico 

e o laser de diodo reduziram significativamente a reabsorção radicular quando comparados ao 

NaF. Conclusão: O ácido zoledrônico ou laser de diodo mostraram-se promissores no tratamento 

da superfície radicular de dentes reimplantados tardiamente. Apesar das substâncias encontradas 

serem promissoras ao tratamento, pesquisas clínicas são essenciais para sua sedimentação. 

 

Palavras- chave: Reabsorção da raiz, Reimplante dentário, Avulsão dentária 
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TCC 02 - INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS E SEUS TRATAMENTOS TÉRMICOS: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA DIRECIONADA AO CLÍNICO 
Bianca Polido Garcia , Bruno Santos Magro, Bruno Piazza 

 
Introdução: A necessidade de descontaminação dos sistemas de canais radiculares já era 

necessária na antiguidade. Entretanto os instrumentos eram rudimentares e não 

desempenhavam sua função de maneira eficaz. Contudo, os avanços tecnológicos em 

metalurgia vieram a solucionar esse problema. Atualmente o surgimento desses novos 

sistemas e cinemáticas o uso dos instrumentos convencionais tem se tornado esquecidos, 

porém não obsoletos. Mediante as constantes evoluções tornou-se necessário realizar a 

classificação dos instrumentos. Estes se classificam a partir de sua flexibilidade, secção 

transversal, guia de penetração, resistência a torção e memória de forma. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho é facilitar a escolha, por parte do profissional, em relação ao 

instrumento endodôntico a ser usado em cada tratamento. Metodologia: Este trabalho, 

buscou artigos e bibliografias nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - Birene: 

MEDLINE, PUBMED, Google Scholar, Scielo e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) e livros-textos e periódicos disponíveis nas bibliotecas do campus 1 da 

Universidade do Oeste Paulista. Conclusão: elucidar a evolução das ligas metálicas 

utilizadas para a fabricação de instrumentos endodônticos melhorando assim a 

previsibilidade e qualidade dos tratamentos empregados. A vista disso, uma expressiva 

redução do tempo e desconforto por parte do paciente e do profissional. 
 
Palavras-chaves: Endodontia, Tratamento de Canal Radicular, Preparo de Canal Radicular. 
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TCC 03 - USO DE RESINA COMPOSTA COMO COMPLEMENTO DO TRATAMENTO 
ORTODÔNTICO EM PACIENTES COM DIASTEMA E SORRISO GENGIVAL – REVISÃO DE 
LITERATURA 
Camila Sato, João Vitor Giacon de Andrade Santos, Juliana de Oliveira Nascimento, David 

Jonathan Rodrigues Gusman, Larissa Sgarbosa de Araújo Matuda. 

 

Introdução: Os diastemas são espaços interdentais, onde há uma inexistência de contato entre 

os dentes, podendo ocorrer tanto no arco superior tanto no inferior, em dentes anteriores e 

posteriores. Acontece com mais constância em dentes anterossuperiores, que tem grande 

relevância na estética dental. Para lapidar ainda mais os parâmetros de micro e a macro estética 

que permeiam as dimensões da anatomia dos dentes com finalidade restauradora, podem ser 

empregadas técnicas cirúrgicas periodontais, que irão aumentar o comprimento da área de 

estrutura dentária supragengival. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi apresentar através 

de uma revisão de literatura a relação multidisciplinar entre Dentística Restauradora e Periodontia 

para a correção estética e funcional em paciente com diastemas múltiplos e sorriso gengival 

utilizando resina composta. Metodologia: Foram acessadas base de dados para pesquisa de 

artigos da literatura Odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos de 1990 e 2021 

para elaboração de uma revisão da literatura. As bases de dados acessadas foram: Biblioteca 

virtual em saúde (BVS), LILACS, Medline, Scielo e Scorpus. A partir de uma lista de referências 

bibliográficas obtida das buscas, foram selecionados artigos abordavam temas inerentes ao 

presente estudo. Conclusão: Restaurações em resina composta e Cirurgias periodontais podem 

ser associados em uma sequência racional para a obtenção de resultados estéticos e funcionais 

no tratamento de diastemas e do sorriso gengival. 

 

Palavras-chave: Diastema, Resinas Compostas, Estética Dentária, Ortodontia, Periodontia. 
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TCC 04 - AVULSÃO E SUAS TÉCNICAS DE ABORDAGEM ODONTOLÓGICA: REVISÃO DE 
LITERATURA  
Caio Morando de Faria, Felipe Augusto Sada, Bruno Piazza  

 
Introdução: Dentre os traumatismos dentários a avulsão dentoalveolar é a mais frequente, 

acometendo principalmente os dentes incisivos centrais superiores, por conta que estão mais 

expostos a traumas. A avulsão dentoalveolar consiste no deslocamento involuntário do dente, 

ocasionado por um impacto, promovendo a ruptura das fibras do ligamento periodontal, com isso 

o dente é impulsionado para fora do alvéolo. Objetivo: O objetivo do estudo foi realizar uma 

revisão de literatura sobre avulsão dento alveolar, demonstrar técnicas de abordagem 

odontológica e especificar a associação entre fatores e tratamento. Metodologia: Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica exploratória em livros e bases de dados com uma busca on-line na 

literatura, em que as bases de dados foram biblioteca virtual em saúde (BVS) – Bireni: LILACS, 

MEDLINE, PUBMED, Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e 

também na Biblioteca do Campus 1 da Universidade da Unoeste. Foi executada uma revisão não 

sistemática, onde os artigos selecionados encontram-se dentro do período de 2010 a 2021 

priorizando as publicações que traziam consigo meios de armazenamentos, protocolos e condutas 

clínicas. Conclusão: Foi esperado para essa revisão, conhecer e demonstrar os possíveis 

tratamentos empregados, em casos de avulsão dentária com objetivo de elucidar os clínicos gerais 

e leigos no presente assunto.  

 
Palavras-chave: avulsão dentária, traumatismos dentários, reimplante dentário, luxação, fratura.  
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TCC 05 - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: ASPECTOS COMPORTAMENTAIS, 
SISTÊMICOS E ODONTOLÓGICOS 
Ana Laura Borges Silva, Bruna Morales Mussi, Maria Clara Malheiro Negrão Bandeira, Cristhiane 

Olívia Ferreira do Amaral 

 

Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é considerado uma síndrome 

neuropsiquiátrica acompanhada por déficits na comunicação e interação social, e padrões de 

comportamentos repetitivos com grandes variações individuais. Objetivo: O objetivo dessa 

pesquisa foi verificar as características comportamentais, sistêmicas e qualidades de saúde bucal 

de pacientes com TEA . Material e Método: 30 indivíduos com TEA, idade de 12 a 25 anos, foram 

avaliados quanto: condições sistêmicas, medicamentosa e comportamentais, qualidade de saúde 

bucal por meio do índice de biofilme visível, condição gengival, ICDAS (Internacional Caries 

Detection and Assessment System), INI (Índice de Necessidade de Tratamento Invasivo). 
Resultados: maioria dos pacientes é do sexo masculino (76,7%), brancos (73,3%) e não 

alfabetizados (80,0%), média foi de 18,1 anos, 10,0% dos pacientes apresentam cardiopatia, 

36,7% convulsões. A Síndrome do X-Frágil foi observada em quatro casos (13,3%). 

Comportamentos mais comum foi o flapping, (56,7%). O medicamento mais utilizado é a 

Risperidona (56,7%). Há dependencia na realização de higiene bucal em 80% dos casos, que é 

deficiente em 50,0% e 56,6% apresentam gengivite, 36,7% apresentaram ICDAS acima de 3 

(Cavidade em esmalte localizada) e 26,6% apresentam INI=4 (Exodontia por lesão cariosa 

extensa). Conclusão: Concluiu-se que os pacientes apresentaram características 

comportamentais como as estereotipias e comportamentos ritualizados que que interferem tanto 

na manutenção da higienização bucal como em comportamentos não colaborativos durante o 

atendimento odontológico. O uso continuo de medicamentos controlados, reforça o risco as 

doenças bucais, demonstrado presença biofilme visível, gengivite, lesões cariosas, necessidade 

de tratamentos invasivos na maioria dos pacientes avaliados.  

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Saúde Bucal, Relações Dentista-Paciente, 

Cuidado odontológico 
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TCC 06 - SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE PORTADORAS DE DIABETES 
MELLITUS: REVISÃO SISTEMÁTICA  
Lidio Tronco Neto, Raísa Giulia Ferreira, Rosana Leal do Prado, Juliane Avansini Marsicano. 

 
Introdução: A prevalência de diabetes mellitus (DM) em crianças/ adolescentes está aumentando 

e identificar as alterações bucais que podem estar associadas com esta condição é necessário 

para orientar a conduta clínica. Objetivo: Objetivou-se verificar a relação entre DM e a condição 

bucal em  crianças/adolescentes. Metodologia: Esta revisão sistemática seguiu as orientações 

do PRISMA. Foi estabelecido o PICO -  P: crianças/ adolescentes portadores de DM tipo I e II; I: 

diabetes tipo I e II; C: crianças/ adolescentes saudáveis; O: cárie, condição periodontal, índice de 

placa e fluxo salivar. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados PubMed/MEDLINE, 

Scielo e Web of Science, através de combinações dos termos MeSH: Diabetes Mellitus, Oral 

Health, Mouth Diseases, Dental Caries, Periodontal Diseases, Child e Adolescent. A análise da 

qualidade dos estudos foi realizada através da Newcastle Ottawa Scale. Resultados: Foram 

localizados 2934 estudos, sendo que apenas 41 artigos foram incluídos nesta revisão sistemática 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Verificou-se que as crianças/ adolescentes 

portadoras de DM tipo I apresentaram maior CPOD e prevalência de cárie quando comparado com 

as crianças saudáveis. Em relação à doença periodontal, as crianças/ adolescentes com DM tipo 

I apresentaram índice gengival e de placa maior quando comparado com o grupo controle. O fluxo 

salivar e o pH salivar foi menor nas crianças com DM principalmente nas que não apresentavam 

um bom controle da DM. Conclusão: conclui-se que as crianças portadoras de DM apresentam 

pior condição bucal  quando comparado com as crianças saudáveis. 

 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Saúde Bucal, Insulina, Criança, Adolescente  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Faculdade de Odontologia – Unoeste 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das 
Ligas Acadêmicas 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das 
Ligas Acadêmicas 

 

31a Jornada 

 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das Ligas Acadêmicas  

 

 
TCC 07 - REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR COM FLUXO DIGITAL: RELATO DE CASO 
Larissa Pereira Ferreira, Maria Eduarda Santos Duveza, Polyane Ferreira de Jesus, Graziela 

Galhano de Avila Logar 

 
Introdução: A procura por um belo sorriso gerou grande evolução nas cerâmicas odontológicas, 

material o qual ganha muito destaque em seu desempenho. Sendo os laminados uma ótima opção 

de tratamento na melhora da estética em dentes anteriores e para obter um bom diagnóstico e 

planejamento atualmente usa-se o escaneamento digital CAD/CAM. Objetivo: Este trabalho tem 

como objetivo relatar um caso clínico estético em dentes anteriores realizado com o fluxo digital 

desde a realização do Mockup até a confecção das restaurações cerâmicas. Relato de Caso: A 

paciente apresentava queixa estética devido aos incisivos laterais exibirem restaurações em 

resina com alteração de cor e o incisivo central superior esquerdo apresentando alteração de 

posição e cor. Optou-se por um plano de tratamento conservador no qual foi realizado tratamento 

ortodôntico prévio com utilização de 7 alinhadores do sistema Invisalign para reposicionamento 

do incisivo central, clareamento caseiro e de consultório, gengivectomia e frenectomia e confecção 

de coroas estéticas nos incisivos laterais superiores com utilização do fluxo digital para confecção 

do planejamento e das coroas em E.max. Conclusão: As novas tecnologias permitem 

previsibilidade de resultados e conservação da estrutura dental sadia em tratamentos estéticos. 

 

Palavras-chaves: Laminados Dentários, Projeto Auxiliado por Computador, Estética Dentária. 
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TCC 08 - FIBRINA RICA EM PLAQUETAS (E LEUCÓCITOS) E SUA APLICABILIDADE EM 
CIRURGIAS PERIODONTAIS REGENERATIVAS: UMA REVISÃO ABRANGENTE DA 
LITERATURA 
Paulo Vitor Takayama Marques, Paula Lazilha Faleiros 

 

Introdução: Há um vasto campo a ser estudado a respeito da padronização de protocolos fibrina 

rica em plaquetas e leucócitos e sua aplicabilidade em cirurgias periodontais regenerativas. 
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão literária abrangente sobre o uso 

dos PRFs, como materiais de preenchimento único ou como adjuvantes, em técnicas cirúrgicas 

para se obter regeneração periodontal. Metodologia: Foram utilizados estudos transversais, 

longitudinais e revisões sistemáticas, sobre a temática, indexados no portal de periódicos Capes, 

Scielo, LILACS, Pubmed e Medline, e publicados entre os anos de 2001 até 2021, disponíveis 

online em texto completo. Após ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes foi 

observado que os estudos incluíram principalmente procedimentos regenerativos em defeitos de 

lesão de furca, infra-ósseos e tratamento de recessões com cirurgias plásticas periodontais. Na 

maioria dos estudos, o PRF favoreceu os principais parâmetros clínicos avaliados (índice de placa, 

índice de sangramento, profundidade de sondagem, nível de inserção clínico vertical e horizontal, 

nível de gengiva marginal e defeito ósseo radiográfico). Conclusão: Conclui-se o PRF é um 

material promissor para se obter regeneração periodontal, frente aos efeitos benéficos na 

cicatrização de tecidos moles e duros e redução do desconforto pós-operatório, com técnica 

simples e de baixo custo econômico. Contudo, há muito a ser estudado a respeito da padronização 

de protocolos para sua confecção e de uso de coágulos/membranas por sítio cirúrgico para se 

obter o efeito ideal em procedimentos periodontais regenerativos. 

 

Palavras chaves: Fibrina Rica em Plaquetas, Regeneração Tecidual Guiada Periodontal, Defeitos 

da Furca, Regeneração Óssea, Retração Gengival. 
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TCC 09 - INFLUÊNCIA DO USO DE INFILTRANTES E DO AQUECIMENTO SOBRE A 
RESISTENCIA DE UNIÃO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA EM ESMALTE 
 
Brenda Hellen Paschoalotto, Débora Caldeira Dos Santos, Larissa Sgarbosa de Araújo Matuda, 

Anderson Catelan 

 
Introdução: Atualmente o infiltrante tem sido indicado como meio de tratamento para manchas 

brancas se propondo a  preencher as porosidades da região afetada eliminando o aspecto 

esbranquiçado da mesma. Objetivo: O propósito deste estudo foi avaliar a resistência de união 

(RU) de restaurações em resina sobre o esmalte previamente tratado com infiltrantes. Material e 
Método: Foram selecionados 40 dentes bovinos. Foram feitos fragmentos de esmalte em 

cortadeira metalográfica de precisão e divididos em 4 grupos de estudo (n=10) que variou de 

acordo com tratamento prévio do esmalte (Aplicação de Infiltrante ou sem aplicação prévia de 

Infiltrante- controle) e temperatura de volatilização (40 ° C ou 23 ° C- Controle). Foram aplicados 

o sistema adesivo universal e confeccionadas restaurações com resina composta Forma 

(Ultradent0 (0,5 diâmetro), fotoativadas através da fonte de luz LED- Bluephase 2 por 20 

segundos. Conduziu-se o ensaio de microcisalhamento a uma velocidade de 0,5 mm/min, até a 

ruptura das amostras, com uma célula de carga de 20 Kg. Resultados: Verificou-se que a 

temperatura de volatilização (p = 0,3397) e a interação dos fatores (p = 0,644) não afetaram a RU 

da resina composta. O uso do infiltrante resinoso previamente à confecção da restauração reduziu 

a RU (p = 0,0009), independente da temperatura de volatilização do sistema adesivo. Conclusão: 
O tratamento da superfície de esmalte com infiltrante reduz a resistência de união de restaurações 

em resina composta mesmo utilizando jato de ar aquecido para volatilização do sistema adesivo 

universal. 

 
Palavras-chave: Cárie dentária, Hipoplasia do esmalte dentário, Fluorose dentária, Esmalte 

Dentário, Resinas compostas, solventes, Adesividade.  
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TCC 10 - RESTAURAÇÃO ADESIVA INDIRETA TIPO ONLAY: CASO CLÍNICO 
Gabriela Mendes Vicente, Laureane de Souza, Rafaela Ferreira, Rodrigo Caixeta 

 
Introdução: A possibilidade de realizar a restauração indireta em laboratório, fora da boca, 

proporciona uma restauração com melhores propriedades ópticas, redução da contração de 

polimerização, melhor resistência e facilidade de instaurar contornos e contatos proximais. Objetivo: 
O objetivo desse estudo foi demonstrar tratamento estético com restauração adesiva indireta tipo 

onlay em dente com grande perda de estrutura coronária. Relato de Caso: Foi selecionado um 

paciente da clínica da Faculdade com grande destruição de estrutura dentária em molar com 

tratamento endodôntico. Optou–se pela técnica de restauração indireta tipo onlay após o participante 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram realizadas quatro sessões clínicas em 

intervalo de sete dias, na primeira sessão fez-se a raspagem e profilaxia dental e orientações de 

higiene oral, foi realizado remoção do remanescente de restauração de resina composta, confecção 

de pino de fibra de vidro sob isolamento absoluto e restauração provisória em resina composta. Em 

uma segunda sessão foi realizado o preparo dental, moldagem de trabalho, seleção da cor, 

confecção da restauração provisória. Na terceira sessão foi realizado a cimentação da peça protética 

com sistema resinoso dual autoadesivo e moldagens para confecção da placa estabilizadora oclusal. 

Na última sessão, a placa estabilizadora oclusal foi instalada para proteger a peça protética. Sessões 

de controles foram planejadas com a finalidade de avaliar a estabilização oclusal do paciente. 

Conclusão: O tratamento estético com restauração adesiva indireta tipo onlay em dente com grande 

perda de estrutura coronária proporcionou tratamento seguro, funcional e com resultado estético 

satisfatório.   

 
Palavras-chaves: onlay, estética dental, restauração dentária permanente.   
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TCC 11 - ALTERAÇÕES BUCAIS PROVOCADAS PELA MANIFESTAÇÃO EXTRAINTESTINAL 
DA DOENÇA CELÍACA 
Isabella Marques Alves e Maria Eduarda Botter de Figueiredo, Ana Bheatriz Marangoni montes 

 
Introdução: A doença celíaca (DC) é uma doença autoimune, induzida por glúten em indivíduos 

predispostos, afeta principalmente o intestino delgado, ocasionando uma síndrome de má 

absorção de nutrientes. Podendo clinicamente ser manifestada da forma típica ou da forma atípica 

envolvendo manifestações extraintestinais. Objetivo: Observar as alterações patológicas da DC 

na cavidade oral, o conhecimento dessas alterações bucais é de suma importância para o cirurgião 

dentista, é uma ferramenta importante para o encaminhamento e diagnostico de pacientes que 

não apresentam os sinais clássicos da DC. Material e Método: Foi feita uma busca eletrônica no 

banco de dados PubMed no período de 2016 e setembro de 2021, utilizando os seguintes termos 

descritores: doença celíaca e manifestações extraintestinais ou doença celíaca e cavidade oral, 

após os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 7 artigos para realizar a revisão. 

Resultados: Os estudos encontrados reforçam a relação entre a manifestação extraintetinal da 

doença celíaca na cavidade oral dos pacientes acometidos, no entanto ainda existe muita 

incerteza sobre a origem dessas alterações devido a quantidade limitada de estudos a respeito. 

Conclusão: Os pacientes com DC comumente apresentam alterações orais que incluem: 

estomatite aftosa, hipoplasia de esmalte, sensação de boca seca, queimação na língua, cárie e 

dermatite herpetiforme. O conhecimento dessas manifestações orais da doença celíaca durante o 

atendimento odontológico pode contribuir para o diagnóstico precoce da doença e levar a uma 

mudança satisfatória na qualidade de vida desses pacientes. 
 
Palavras-chave: Doença Celíaca, Manifestações Extraintestinais e Cavidade Oral 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 Faculdade de Odontologia – Unoeste 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das 
Ligas Acadêmicas 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das 
Ligas Acadêmicas 

 

31a Jornada 

 
31a Jornada Acadêmica Odontológica e II Simpósio das Ligas Acadêmicas  

 

 
TCC 12 - LÂMINADOS CERÂMICOS: UMA REVISÃO DISCURSIVA DE LITERATURA 
Nathan Guerin Ribeiro, Renam Monteiro Sefrian, Fábio Hideo Kaihara 

 

Introdução: A atual demanda estética observa-se aumento pelos tratamentos estéticos, dentre 

eles, o uso de facetas. As facetas cerâmicas são opções de tratamento indicadas por suas 

propriedades, características estéticas, biomecânicas, biocompatíveis e duradouras. Além de que 

as facetas cerâmicas constituem-se como um tratamento minimamente invasivo que promove a 

remoção de esmalte dentário. Objetivo : realizar uma revisão de literatura abordando as principais 

características dos laminados cerâmicos, preparo e cimentação. Metodologia: O presente estudo 

foi desenvolvido por meio da análise documental da produção bibliográfica obtida nas seguintes 

bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme, LILACS, IBECS, MEDLINE e BBO 

– PubMed, SciELO, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e na base 

Periódicos Capes. Conclusão Considerando as  reabilitações estéticas livres de metais, a 

responsabilidade recai muito sobre o procedimento clínico, dependendo assim da habilidade do 

operador referentes à melhor direção do preparo, estrutura de suporte dental, preservação do 

periodonto, bem como da seleção do material adequado para a realização da reabilitação, estudos 

apontam 7 anos 50  pacientes , e observaram que a taxa de sobrevida dos laminados cerâmicos 

com mínimo de desgaste foi aproximadamente 85% podemos observar sua alta qualidade de 

mimetizar as  características óticas dentais, ausência de margem metálica, boa interação com os 

tecidos gengivais, maior biocompatibilidade diminuindo o acúmulo de placa resistentes a corosão 

e mantém o reconhecimento sobre o clinico geral saber as necessidades ideias para o preparo, 

sistema adesivo e cimentação sobre o remanescente dentário.  

 

Palavras chave: Laminados de cerâmica, Facetas de cerâmica, Cerâmica, Estética Dentária, 

Reabilitação Bucal, Preparo da Cavidade Dentária. 
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TCC 13 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO PACIENTE DIABÉTICO TIPO I: RELATO DE 
CASO 
Luana Lipe , Natália França, Gustavo de Almeida Logar 

 
Introdução: Diabetes mellitus é uma doença crônica de origem endocrinológica por defeito na 

secreção ou ação da insulina. É classificada em diabetes tipo 1 causados pela destruição das 

células beta do pâncreas e tipo 2 que resulta da resistência à insulina. Objetivo: Relatar o caso 

de um paciente portador de diabetes mellitus tipo I e demonstrar os cuidados necessários para o 

tratamento odontológico. Relato de Caso: Paciente R.B.C, sexo masculino, 28 anos, procurou a 

Clínica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista para extração dentária. O mesmo é 

portador de Diabetes Mellitus tipo I, faz uso de insulina, Metiformina há 16 anos. O resultado do 

da glicemia de jejum com valor de 415 mg/dL e a hemoglobina glicada com valor de 16%. O dextro 

realizado no dia das extrações variou de 350 a 550 mg/dL. O paciente foi orientado a bochechos 

com clorexidina a 0,2% durante as semanas que foram extraídos os dentes e o mesmo foi 

medicado previamente as extrações com Azitromicina 500 mg 1 hora antes da consulta e 

Amoxicilina 2 g 1 hora antes da consulta em alternância. Somente na extração do dente 26 que 

estava com presença de drenagem de pus, a Amoxicilina foi continuada por mais 7 dias. O 

paciente não apresentou intercorrências no pós-operatório. Conclusão: A remoção de focos 

infecciosos orais é primordial para auxílio do controle glicêmico do paciente diabético. Pacientes 

com diabetes tipo I descompensados devem ter os focos infecciosos orais removidos e o uso 

profilático de antibiótico pode auxiliar neste procedimento. 

 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Manifestações Orais, Tratamento Odontológico, Focos 

Infecciosos, Insulina. 
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TCC 14 - ABORDAGEM ODONTOLÓGICA AO PACIENTE COM LÚPUS ERITEMATOSO 
SISTÊMICO: REVISÃO DE LITERATURA 
Gabriela de Osti Buose, Gilmara Marrafon dos Santos, Gustavo de Almeida logar 

 
Introdução: Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune crônica, caracterizada pela 

produção de autoanticorpos  contra antígenos nucleares e citoplasmáticos, afetando diversos 

sistemas do corpo humano. Objetivo: Este estudo tem como objetivo revisar a literatura sobre 

abordagem odontológica do paciente com lúpus eritematoso sistêmico. Metodologia: Estudo 

desenvolvido por meio da análise documental da produção bibliográfica obtida nas bases de 

dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme, LILACS, IBECS, MEDLINE e BBO – PubMed, 

SciELO, e na base Periódicos Capes. Dentre as estratégias de buscas utilizadas foram incluídos 

o uso dos descritores: Lúpus Eritematoso Sistêmico, Saúde Bucal, Extração dentária. 

Adicionalmente, foi realizada busca manual na literatura nacional de periódicos e pesquisas que 

abordaram temas inerentes à abordagem odontológica do paciente com lúpus eritematoso 

sistêmico. Foram incluídos artigos publicados como: pesquisas originais, relato de casos e artigos 

de revisão da literatura. Pesquisas que abordaram temas inerentes a Medicina, condição sistêmica 

e tratamento odontológico. Após a análise dos estudos, foram selecionadas 24 referências entre 

anos de 2011 a 2021 como base para o desenvolvimento da revisão da literatura. Conclusão: 
Para tratamento odontológico invasivo de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico o dentista 

precisa estar atento as manifestações sistêmicas e como aborda-las. Nesse caso, paciente fazer 

uso de medicações anticoagulantes, medidas hemostáticas locais tornam-se necessárias e devido 

ao uso de drogas imunossupressoras a profilaxia antibiótica deve ser prescrita. 

  

Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico, Saúde Bucal, Extração dentária. 
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TCC 15 - ANÁLISE COMPARATIVA DA PRECISÃO DE MODELOS IMPRESSOS 3D E 
MODELOS CONVENCIONAIS PARA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA 
Bruno Cachucho Tincani, Julia Maria Mendes dos Santos, Marina Afonso 

 
Introdução: Para garantir o sucesso do tratamento reabilitador, é necessário um modelo de 

trabalho preciso as condições encontradas na boca, assegurando longevidade e adaptação dos 

elementos protéticos. Os métodos convencionais para obtenção do modelo de trabalho são 

sensíveis a técnica e as propriedades dos materiais de moldagem, afetando a precisão. A 

confecção de modelos de trabalho utilizando o fluxo digital acontece através de um escaneamento 

intraoral e obtenção que um modelo digital que é manipulado em um software CAD/CAM e 

posteriormente impresso. Objetivo: Avaliar a precisão de modelos dentários obtidos pelo método 

convencional de confecção e por métodos de impressão tridimensional. Material e Método: 
Modelos convencionais e virtuais foram obtidos a partir de um modelo mestre composto de dentes 

17 ao 27, sendo o 26 ausente e 25 e 27 preparados para prótese fixa de 3 elementos. Os modelos 

virtuais obtidos foram impressos em impressora 3D com tecnologia DLP. As amostras contiveram 

5 espécimes por grupo. Os modelos convencionais e impressos foram escaneados e as malhas 

3D sobrepostas a malha do modelo mestre para avaliação da precisão através do software 

MeshLab. Resultados: Os dados foram tabulados e submetidos a Análise de Variância on Ranks 

Kruskal-Wallis e pós teste Tukey para comparações múltiplas. Não houve significância estatística 

quando comparado o grupo MCV e MDPL com os modelos sólidos, ocos de 3mm e ocos de 4mm 

de espessura de parede. Conclusão: Conclui-se que há diferenças estatísticas entre modelos 

ocos impressos com parede de 2mm quando comparados ao grupo controle. 

 
Palavras Chave: Modelos Dentários, Projeto Auxiliado por Computador, Impressão 

Tridimensional, Prótese Dentária. 
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TCC 16 - APLICAÇÃO DA FOTOBIOMODULAÇÃO ASSOCIADA AO RANELATO DE 
ESTRÔNCIO PARA O TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE DENTES AVULSIONADOS: 
AVALIAÇÃO HISTOQUÍMICA COM VERMELHO PICROSÍRIUS EM DENTES MURINOS 
AVULSIONADOS 
Amanda Cristine dos Santos Britto, Mariana Andrade Lescano Anastácio, Christine Men Martins. 

 
Introdução: A avulsão dentária é caracterizada pela completa exarticulação do dente para fora de 

seu alvéolo. O reimplante dentário é o tratamento de escolha e que, por vezes, é realizado 

tardiamente. Quando isso acontece, podem ocorrer reabsorções da raiz do dente. Objetivo: 
avaliar a quantidade e a maturação de fibras colágenas do ligamento periodontal após o 

tratamento de superfície radicular com a associação da fotobiomodulação com o ranelato de 

estrôncio em dente avulsionado e reimplantado. Material e Método: Cinquenta e três ratos foram 

divididos em grupos e tiveram seus incisivos centrais superiores direitos extraídos e permanecidos 

imersos em diferentes meios por 30 min, de acordo: Grupo Controle Negativo, dentes imersos em 

soro fisiológico; Grupo LLLT, dentes imersos em soro fisiológico e, após esse período, os dentes 

foram tratados com a LLLT; Grupo Ranelato, dentes imersos em solução de ranelato de estrôncio; 

Grupo LLLT+Ranelato, dentes imersos em ranelato e, após esse período, os dentes foram tratados 

com a LLLT; Grupo Leite, dentes imersos em leite. Após, os dentes foram reimplantados e 

passados 60 dias os animais foram eutanasiados. Três ratos não tiveram intervenção e foram 

avaliados como comparação, denominados Grupo Controle Positivo. Resultados: A quantidade 

de fibras colágenas maduras foi maior do que as imaturas para todos os grupos, independente do 

terço avaliado (p<0.05). Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

avaliados (p>0.05). Conclusão: Dentro das limitações do trabalho e de acordo com o parâmetro 

estudado, não houve melhora na quantidade e maturação das fibras colágenas com a associação 

de fotobiomodulação ao ranelato de estrôncio quando comparado ao grupo leite, meio 

tradicionalmente recomendado para conservação de dentes avulsionados. Mais estudos devem 

ser realizados para avaliação do processo de reparo e reabsorção radicular com os tratamentos 

propostos. 

 

Palavras-chave: Reimplante dentário, Terapia com luz de baixa intensidade, Avulsão dentária, 

Ranelato de estrôncio. 
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TCC 17 - EFEITO DA APERTAMENTO DENTAL. ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS 
3D.PLACA ESTABILIZADORA NA DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO NO IMPLANTE DENTAL EM 
SITUAÇÕES DE PARAFUNÇÃO 
André Felipe Cortez Mendes, Victor Eduardo de Souza Batista 

 
Introdução: A falha de implante em pacientes com parafunção é maior do que em pacientes que 

não possuem parafunção, portanto, estudar o efeito da placa estabilizadora oclusal torna-se 

necessário para definir um plano de tratamento adequado e obter maiores chances de sucesso na 

reabilitação. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi analisar, através do método de elementos 

finitos tridimensionais, a tensão no implante dental em situação de parafunção sobre próteses de 

três elementos implantossuportadas com e sem uso da placa estabilizadora oclusal. Material e 
Método: Oito modelos tridimensionais simulados referente à região posterior (tipo IV), 

apresentando três implantes do tipo hexágono externo de 4,0mm de diâmetro e 7,0mm 

comprimento suportando prótese de três elementos metalocerâmica parafusada com coroas 

esplintadas e unitárias e uso da placa estabilizadora oclusal. A placa oclusal estabilizadora foi 

modelada com 2 mm de espessura. Os implantes dentais foram analisados pelos mapas de tensão 

de von Mises no programa ANSYS 19.2. Resultados: A placa estabilizadora se mostrou eficaz na 

redução de tensão no implante dental. Contudo, o uso da placa estabilizadora não foi efetiva o 

suficiente para não sugerir a esplintagem dos implantes. Conclusão: A associação de esplintagem 

das coroas e uso de placa estabilizadora oclusal na região posterior de maxila é uma maneira 

eficaz para diminuir a tensão no implante dental em situação de parafunção.  

 
Palavras-chave: Implantação dentária; Impressão tridimensional; Técnica de moldagem 

odontológica; Tecnologia odontológica. 
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TCC 18 - EFEITO DA CONEXÃO DO IMPLANTE NA PERDA ÓSSEA MARGINAL: REVISÃO 
DE LITERATURA  
Cauê Ginez Lopes, Henrique Furlan Polegatti, Victor Eduardo De Souza Batista  

 
Introdução: Os implantes dentários são utilizados para restaurar um elemento dental perdido, 

onde possuem uma alta taxa de sucesso; contudo, falhas biológicas e mecânicas podem ocorrer. 

A conexão dos implantes é um fator questionável no âmbito reabilitador, promovendo alterações, 

que posteriormente podem influenciar na distribuição de tensões no tecido ósseo refletindo a 

manutenção da crista óssea marginal. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi realizar uma 

revisão de literatura sobre o sistema de conexão de implantes (conexão interna e externa) e sua 

relação com a perda óssea marginal ao redor dos implantes dentais. Metodologia: Uma busca 

detalhada foi realizada na base de dados PubMed, com os descritores “ internal connection and 

external connection and dental implant OR external and internal and dental implant OR Morse taper 

and external connection and dental implant OR internal and external and conical and dental 

implant” e um total de 7 artigos foram levantados e analisados para esta presente revisão de 

literatura. Resultados: A observação das resultâncias dos estudos desenvolvidos, os implantes 

de conexão interna despuseram melhores resultados na conservação e proservação do tecido 

ósseo ao redor dos implantes quando relacionados aos de conexão externa. Contudo não 

houveram resultados que impliquem na funcionalidade e desempenho dos implantes, isto é, sem 

relevâncias estatísticas. Sendo os dois ótimas escolhas para o tratamento reabilitador. 

Conclusão: Diante do exposto, implantes de conexão interna apresentam maior manutenção de 

tecido ósseo marginal ao redor dos implantes quando comparado com implantes de conexão 

externa.  

 

Palavras chave: Implantes Dentários, Conexão interna, Conexão externa, Perda Óssea Marginal, 

Reabilitação Protética.  
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TCC 19 - EFEITO BRANQUEADOR DA ESCOVAÇÃO COM PRODUTOS A BASE DE CARVÃO 
ATIVADO NO ESMALTE: REVISÃO INTEGRATIVA 
Leonardo de Souza Miola, Murilo Andrade Ruiz, Anderson Catelan 

 
Introdução: O uso do carvão ativado como clareador é uma promessa que muitas empresas estão 

realizando sobre seus dentifrícios, mas ainda faltam estudos científicos que embasam essa 

propriedade clareadora. Escondido da visão do consumidor está o perigo do impacto que o carvão 

pode apresentar sobre o esmalte dental. Assim, diante do crescente interesse da população em 

adquirir produtos a base de carvão ativado para escovação dental com o objetivo de obter dentes 

mais brancos, o propósito neste estudo foi analisar na literatura científica se a escovação dental 

com produtos a base de carvão promove efeito branqueador, por meio de uma revisão integrativa. 

Objetivo: O propósito neste estudo foi analisar na literatura se a escovação dental com produtos 

a base de carvão promove efeito branqueador. Metodologia: Foi desenvolvida uma revisão 

integrativa da literatura, realizada na base de dados PubMed/MEDLINE, que teve como questão 

norteadora: A escovação com produtos a base de carvão ativado tem efeito branqueador no 

dente? A estratégia de busca foi realizada por meio do uso de termos (charcoal AND “dentifrice 

OR toothpaste OR toothbrushing” AND “bleaching OR whitening” AND tooth), sendo incluídos 

somente artigos publicados na língua inglesa em qualquer período. Conclusão: A partir dos 

estudos analisados até o momento, observa-se que os produtos para escovação a base de carvão 

ativado possuem baixa efetividade de branqueamento dental, muitas vezes menor quando 

comparado a outros agentes abrasivos presentes em dentifrícios branqueadores. 

 

Palavras-chave: Carvão ativado, Saúde bucal, Abrasão dentária. 
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PREMIAÇÃO 
 

MENÇÃO HONROSA 
 
 
 
 
 
TCC 01 - DIFERENTES PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE 
RADICULAR E DENTES REIMPLANTADOS TARDIAMENTE: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 
Ana Laura de Oliveira e Oliveira, Ludmilla Drimel Bibiano, Maria Eduarda Onofre Arfeli, Graziela 

Garrido Mori Panucci 

 
TCC 03 - USO DE RESINA COMPOSTA COMO COMPLEMENTO DO TRATAMENTO 
ORTODÔNTICO EM PACIENTES COM DIASTEMA E SORRISO GENGIVAL – REVISÃO DE 
LITERATURA 
Camila Sato, João Vitor Giacon de Andrade Santos, Juliana de Oliveira Nascimento, David 

Jonathan Rodrigues Gusman, Larissa Sgarbosa de Araújo Matuda 
 
TCC 15 - ANÁLISE COMPARATIVA DA PRECISÃO DE MODELOS IMPRESSOS 3D E 
MODELOS CONVENCIONAIS PARA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA 
Bruno Cachucho Tincani, Julia Maria Mendes dos Santos, Marina Afonso 
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