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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 
 

 Horário Alunos Orientador Tema Banca 
18 de Outubro 2021 - Manhã 

1 13:30 
Gustavo Marques Vascelli 
Henrique Ribeiro Lopes 

Josimael Barbosa Interaminense 

Paula Lazilha 
Faleiros 

A efetividade do debridamento 
mecânica cirúrgico associado a 

terapias adjuvantes na pré 
implantite 

Carolina dos Santos 
Santinoni 

Bruno Piazza 

2 14:10 
Beatriz Franco Pareira 
Carla Souza Andrade 

Isabelle Cristina Rotta 

Larissa Sgarbosa 
de Araújo Matuda 

Efeito do extrato de jabuticaba e de 
diferentes temperaturas de 

volatilização de solventes sobre a 
resistência de união da interface 

adesiva. 

Douglas Roberto 
Monteiro 

Rodrigo Vieira Caixeta 

3 14:50 Bruna Hecht Mariano 
Larissa dos Santos de Moraes 

Arlete Gomes 
Santos Parizi 

Avaliação demográfica e clinico-
patológico do câncer de boca: 

análise de 40 anos 

Eder da Silva Dolens 
Gustavo de Almeida 

Logar 

4 10:30 
Andressa Rodrigues Costa 
Leonardo Tomazini Gama 

Tifani Amalia da Silva Fernandes 

Eliane Cristina 
Gava Pizi 

Influência de agentes modeladores 
de resina na alteração de cor, 

rugosidade superficial e alteração 
de massa 

Fabiana Gouveia 
Straioto 

Larissa Sgarbosa  
de A. Matuda 

5 11:20 
Ariele Rafaela Feitosa Flauzino 
Diana Gouliffer Silva de Oliveira 

Pedro Henrique Rodrigues Costa 

Fabiana Gouveia 
Straioto 

Percepção da qualidade do 
atendimento odontológico oferecido 

em clinica de graduação. 

Adilson de Oliveira 
Douglas Roberto 

Monteiro 

6 14:00 
Beatriz Pires Marcelino dos Santos 
Damaris Camila Borges Pessata 
Isabela Caroline Melhorança 

Adriele de Paula 
Couto Neves 

Impacto da cessação do tabagismo 
na saúde periodontal 

Adilson de Oliveira 
David Jonathan R 

Gusman 

7 14:50 

Bruna Millena da Silva 
Matteus Felippe Lemos Duque 

Massoco 
 

David Jonathan 
Rodrigues 
Gusman 

A relação dos quimioterápicos com 
as doenças periodontais: Revisão de 

Literatura 

Christine Men 
Martins 

Paula Lazilha 
Faleiros 
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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 – TERAPIA CIRÚRGICA PARA O TRATAMENTO DA PERI-IMPLANTITE: REVISÃO 

NARRATIVA DE LITERATURA 

Gustavo Marques Vascelli, Henrique Ribeiro Lopes, Josimael Barbosa Interaminense 

 

Introdução: A peri-implantite é uma doença crônica complexa, de alta prevalência, assintomática, 

que leva a perda de sustentação óssea ao redor dos implantes. Sua etiologia está ligada a um 

componente microbiológico e condições sistêmicas, como: Doenças cardiovasculares; Diabetes; 

Obesidade; Tabagismos; Além de planejamentos protéticos inadequados. Seu diagnóstico clínico 

se dá pela presença de sangramento à sondagem, aumento de profundidade das bolsas e perda 

óssea detectada radiograficamente. Objetivo do estudo: Realizar uma revisão narrativa da 

literatura das principais terapias cirúrgicas atualmente empregadas para o tratamento da peri-

implantite. Metodologia: Foi usado a Bases de dados: PubMed, SciELO, Bireme e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS). As buscas foram realizadas utilizando os descritores em Ciências da 

Saúde (DECS): “Peri-implantitis”; “Treatment of peri-implant diseases”; “Surgical therapies for peri-

implantitis”. Temática: Terapia Cirúrgica Periodontal.�Critérios de inclusão: Publicados entre 2008 

E 2022 – Lingua Inglesa. Estudos selecionados: Pré -clínicos (in vitro, in vivo), clínicos e revisões 

sistemáticas. Foram utilizados 39 artigos. Conclusão: As abordagens cirúrgicas devem ser 

consideradas para o tratamento da doença peri-implantar com base nos estudos mais recentes 

sobre está temática. O emprego da terapia cirúrgica se justifica devido a esta técnica ser mais 

eficaz a terapia não cirúrgica, baseadas principalmente no acesso limitado à superfície do 

implante, que dificulta os procedimentos de debridamento e curetagem do tecido de granulação, 

diminuindo sua eficácia. Não se definiu um único protocolo recomendado, pois cada caso tem suas 

diferenças. 

 

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

da Furca, Regeneração óssea, Retração Gengival. 
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TCC 02 - EFEITO DO EXTRATO DE JABUTICABA E DE DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

VOLATIZAÇÃO DE SOLVENTES SOBRE A RESISTÊNCIA DE UNIÃO DA INTERFACE 

ADESIVA 

Beatriz Franco Pereira, Carla Souza Andrade, Isabelle Cristina Rota 

 

Introdução: A ligação resina-dentina compõe uma adesão crítica, dessa forma, o pré-tratamento 

da dentina e a temperatura de volatilização de solventes vem sendo estudados e tem influenciado 

positivamente a resistência de adesão entre resina e dentina. Objetivo: Avaliar influência de 

diferentes protocolos de aquecimento de sistemas adesivos sobre resistência de união (RU) da 

interface adesiva, bem como avaliar sua estabilidade após 6 meses. Métodos: 24 terceiros 

molares humanos, divididos em 4 grupos, conforme o pré tratamento da dentina com extrato de 

jabuticaba (tratado e não tratado-controle), a temperatura de volatilização com jato de ar (±23ºC; 

±40ºC). O adesivo Single Bond Universal (3M- Espe) foi aplicado na técnica autocondicionante e 

volatilizado de acordo com o grupo em questão. A resina composta Filtek Z350 foi utilizada para 

confecção das restaurações. Para o teste de RU (n= 6), foram obtidos 14 palitos de cada dente, 

sendo 7 para análise de RU- I e 7 para RU- A por um período de 6 meses. Para o teste, os palitos 

foram acoplados ao dispositivo de microtração em máquina de ensaio universal. Resultados: 

Maiores valores de RU foram observados após o Pré tratamento da dentina com PA (p=0,001). 

Maiores valores de RU foram observados quando o sistema adesivo universal foi aplicado em 

dentina não condicionada e tratada com PA. Conclusão: o extrato de jabuticaba se mostrou capaz 

de elevar a resistência de união da camada hibrida, considera-se que ele possa ser clinicamente 

indicado para aumentar a vida útil das ligações resina-dentina, sugerindo-se que deve ocorrer uma 

diminuição da decomposição das fibras colágenas que ficam sob a superfície da camada hibrida. 

 

Palavras-chave: Dentina, Cimentos dentários, Solventes, Resistência à tração. 
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TCC 03 - AVALIAÇÃO DEMOGRÁFICA E CLÍNICO-PATOLÓGICA DO CÂNCER DE BOCA: 

ANÁLISE DE 40 ANOS  

Arlete Gomes Santos Parizi, Bruna Hecht Mariano, Larissa dos Santos de Moraes  

 

Introdução: O câncer de boca corresponde cerca de 5% de todas as neoplasias humanas. 

Fatores comportamentais, ambientais e genéticos influenciam no surgimento da doença. Com o 

aumento das neoplasias bucais, é importância o levantamento de aspectos epidemiológicos, para 

aumentar o controle e prevenção da patologia. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi realizar 

uma análise demográfica e clínico-patológica do câncer bucal no período de 40 anos numa clínica 

odontológica de uma Universidade do interior Paulista. Material e Método: Foram analisados 40 

anos de resultados histopatológicos de pacientes portadores de câncer de boca, obtidos no 

período de janeiro de 1979 a dezembro de 2019, da Clínica Odontológica da Faculdade de 

Odontologia de Presidente Prudente da Unoeste, São Paulo. Os dados foram avaliados quanto a: 

cor, sexo, idade, profissão, procedência, tabagismo, etilismo, formas de lesão, local da lesão, 

doenças sistêmicas e diagnóstico. Resultados: O tipo histológico preponderante de câncer de 

boca encontrado foi o Carcinoma Espinocelular (94,18%), na faixa etária de 50-70 anos (50,58%), 

com média de idade dos pacientes de 58,25±14,75. Dos 172 casos, 144 casos (83,72%) foram 

diagnosticados em homens, enquanto 28 (16,27%) foram diagnosticados em mulheres. A cor/raça 

com maior propensão foi o leucoderma (50%), seguido por melanoderma (12,21%), feoderma 

(11,05%) e japonesa (0,58%). Os locais de predileção para o câncer oral foram assoalho bucal 

(16,28%), lábio (15,12%) e língua (11,63%), respectivamente. Conclusão: Conclui-se que há 

diferenças clínico-patológicas e demográficas entre os pacientes diagnosticados com câncer 

bucal.  

 

Palavras-chave: Neoplasias Bucais, Demografia, Carcinoma Espinocelular, Fatores de Risco, 

Prevalência. 
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TCC 04 - INFLUÊNCIA DE AGENTES MODELADORES DE RESINA NA ALTERAÇÃO DE COR, 

RUGOSIDADE SUPERFICIAL E ALTERAÇÃO DE MASSA  

Andressa Rodrigues Costa, Leonardo Tomazin Gama, Tifani Amalia Da Silva Fernandes, Eliane 

Cristina Gava Pizi 

 
Introdução: O uso de agentes modeladores facilita o manuseio e escultura de compósitos. 

Objetivo: O intuito deste estudo foi verificar se diferentes materiais usados como modeladores de 

resina influenciam na alteração de cor, massa, rugosidade e resistência à tração diametral de 

compósitos nanoparticulados e nanohíbridos submetidos ao envelhecimento. Metodologia: 

Foram confeccionadas amostras de resina nanoparticulada (Filtek Z350/3M) e nanohíbrida 

(Forma/Ultradent) (n=10) para cada grupo. Os agentes modeladores foram aplicados na superfície 

da resina durante sua acomodação na matriz antes da fotopolimerização, sendo eles (1) álcool 

70%, (2) adesivo (Prime Bond), (3) adesivo (Single Bond Universal), (4) adesivo puro 

(Scotchbond), (5) modelador (Modeling Resin/Bisco), (6) modelador (Composite Wetting 

Resin/Ultradent) e (7) modelador (Signum/Kulzer). As avaliações de cor, rugosidade e massa 

foram realizadas em dois momentos: inicial (T1) e após a termociclagem (T2). A resistência foi 

realizada ao final do experimento. Resultados: Não foram observadas diferenças entre os grupos 

para rugosidade. Os materiais AA, MK, MB e MU obtiveram melhor estabilidade de cor quando 

comparados aos agentes A e PB. Para solubilidades, os mesmos grupos AA, MK, MB e UM foram 

superiores, contrapondo U, A e S. Conclusão: O adesivo usado como agente modelador AA e os 

três modeladores de resina avaliados (MB, MK, MU) se mostraram superiores para manter a 

estabilidade de cor e menor solubilidade que os demais grupos avaliados. Substancias como 

álcool, água e acetona alteram a superfície de compósitos levando a um maior manchamento da 

restauração, mas não alteraram a resistência dos compósitos avaliados. 

 

Palavras-chave: Resinas Compostas, Restauração Dentária Permanente, Polimerização. 
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TCC 05 - PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO OFERECIDO 

EM CLÍNICA DE GRADUAÇÃO  

Arielle Rafaela Feitosa Flauzino, Diana Gouliffer Silva de Oliveira, Pedro Henrique Rodrigues 

Costa, , Cristhiane Olívia Ferreira do Amaral, Fabiana Gouveia Straioto 

 

Introdução: A atuação do aluno em Clínicas de Atendimento odontológico é uma etapa 

fundamental no desenvolvimento de competências e habilidades exigidas ao cirurgião dentista. 

Objetivo: Investigar a percepção da qualidade do serviço odontológico oferecido pela clínica do 

Curso de Odontologia, abordando aspectos referentes à infra-estrutura, gestão, atendimento e seu 

reflexo quanto à satisfação do paciente. Material e Método: A população estudada foram paciente 

que estão em tratamento odontológico na Clínica da Faculdade de Odontologia. Os dados foram 

coletados a partir de uma entrevista com formulários. Os dados foram submetidos à análise 

estatística descritiva e calculadas as frequências e expressas em porcentagem. O questionário foi 

aplicado em 50 voluntários. Resultados: O gênero feminino foi predominante no grupo avaliado 

(62%), 80% dos participantes eram maiores que 33 anos. Sobre a renda, 46% aproximadamente 

metade dos avaliados apresentam renda menor que o salário mínimo ou não relata não possuir 

renda, 60% dos voluntários relataram que a queixa da busca do serviço não era dor e 64% 

relataram boa condição de saúde bucal. A facilidade de acesso ao serviço foi destacada por 72%, 

quanto ao intervalo entre consultas e o tempo de espera a maioria dos voluntários manifestaram 

satisfeitos. Sobre avaliação do ambiente físico houve destaque para boas condições, assim como 

os aspectos avaliados referentes relações humanas (profissionais da saúde e CD/paciente). 

Dados sobre a atualização tecnológica e conservação de equipamentos, mais de 80% dos 

voluntários manifestaram percepções positivas. Quanto ao uso de EPI, 100% dos voluntários 

afirmaram que estavam presentes para realização dos atendimentos. Conclusão: A percepção 

da qualidade do serviço odontológico oferecido pela Clínica de Atendimento do Curso de 

Odontologia foi avaliado positivamente considerando diferentes aspectos refletindo no na 

satisfação do paciente. A partir desses dados será possível planejar ações para um aprimoramento 

do vinculo com o usuário do serviço ofertado na clinica odontológica, criação de estratégias e 

ações com objetivo de oferecer um processo de melhoria contínua e permitir a efetiva participação 

da comunidade na avaliação dos serviços de saúde ofertado pela Instituição. 

 

Palavra- chaves: Satisfação do Paciente, Percepção, Qualidade, Atendimento. 
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TCC 06 - IMPACTO DA CESSAÇÃO DO TABAGISMO NA SAÚDE PERIODONTAL 

Beatriz Pires Marcelino dos Santos, Damaris Camila Borges Pessata, Isabela Caroline Melhorança 
 

Introdução: O tabaco é um fator de risco evitável para ocorrência de doenças periodontais, 

afetando o fluxo sanguíneo, a resposta imunológica, e a revascularização óssea. É de alta 

relevância avaliar as condições periodontais de fumantes como forma de prevenção de alterações 

bucais, além de guiá-los a tratamentos adequados, e ajudá-los a vencer o vício. Objetivo: O 

objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto da cessação do tabagismo na saúde periodontal 

através de avaliação periodontal antes e 6 meses depois da interrupção do uso do tabaco. Material 

e métodos: A pesquisa foi realizada após aprovação ética. Foram avaliados quarenta e três 

pacientes, porém somente oito destes participantes do Programa de intervenção para a população 

tabagista da Unoeste conseguiram cessar o hábito por 6 meses e foram reavaliados. Foram 

realizados os seguintes exames periodontais: profundidade de sondagem, nível de inserção 

clínica, presença de lesão furca, presença de mobilidade dentária, índice gengival e índice de 

placa; utilizando os seguintes materiais: espelho bucal, sonda milimetrada, sonda Nabers e 

pastilhas de fucsina. Os dados foram submetidos a análise estatística no software Sigma Plot 12.0 

(Systat Software Inc. San Jose, USA). Resultados: Não houveram diferenças significativas nos 

parâmetros periodontais avaliados antes e após 6 meses da cessação do tabagismo (p > 0,05). O 

gênero dos participantes não influenciou nos parâmetros avaliados, tanto na avaliação inicial, 

quanto na reavaliação (p > 0,05). Conclusão: Respeitando as limitações desse estudo, foi 

possível concluir que não houveram mudanças nos parâmetros periodontais após 6 meses da 

cessação do tabagismo.  

 

Palavras-chave: saúde bucal, tabagismo, tratamento, fumantes, doença periodontal. 
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TCC 07 - A RELAÇÃO DOS QUIMIOTERÁPICOS COM AS DOENÇAS PERIODONTAIS E A 

IMPORTÂNCIA DA MULTIDISCIPLINARIDADE NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO: REVISÃO 

DE LITERATURA  

Bruna Millena da Silva, Matteus Fellippe Lemos Duque Massoco. 

 

Introdução: As neoplasias são uma das maiores causas de morte no mundo apesar de nos 

últimos anos, o número de pessoas que sobrevivem a doença está aumentando. As drogas 

antineoplásicas usadas nos tratamentos contra câncer, não tem suas atividades restritas às 

células tumorais, podendo causar danos genotóxicos às células normais. Objetivo: Desta forma, 

o objetivo deste trabalho é revisar os efeitos dos quimioterápicos sobre o periodonto de proteção 

e o periodonto de sustentação e salientar sobre a importância dos cirurgiões dentistas durante a 

terapia multidisciplinar em pacientes oncológicos. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

atualizada de literatura relacionando a doença periodontal ao tratamento quimioterápico. A 

pesquisa bibliográfica exploratória foi realizada nas bases de dados eletrônicos Medline/Pubmed, 

Embase, Scopus e Scielo, por dois pesquisadores independentes, a fim de identificar trabalhos 

que satisfizessem o objetivo do nosso estudo, sendo eles publicados até fevereiro de 2022, 

utilizando isoladamente ou em associação os descritores “chemotherapy”, “periodontal disease”, 

“periodontitis” e “antineoplastic agents”. Conclusão: Dentro dos limites da presente revisão de 

literatura, pode-se concluir que os tecidos periodontais de proteção e de sustentação são 

agredidos pela utilização dos quimioterápicos e medidas de prevenção ou formas de tratamento 

devem ser levadas em consideração pelo cirurgião dentista da equipe multidisciplinar para estes 

pacientes. 

 

Palavras-chave: antineoplásicos, doenças periodontais, gengivite, periodontite, perda do osso 

alveolar. 
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PREMIAÇÃO 
 

MENÇÃO HONROSA 
 
 

1º Lugar 

TCC 04 - INFLUÊNCIA DE AGENTES MODELADORES DE RESINA NA ALTERAÇÃO DE COR, 

RUGOSIDADE SUPERFICIAL E ALTERAÇÃO DE MASSA  

Andressa Rodrigues Costa, Leonardo Tomazin Gama, Tifani Amalia Da Silva Fernandes, Eliane 

Cristina Gava Pizi 

 

2º Lugar 

TCC 03 - AVALIAÇÃO DEMOGRÁFICA E CLÍNICO-PATOLÓGICA DO CÂNCER DE BOCA: 

ANÁLISE DE 40 ANOS  

Arlete Gomes Santos Parizi, Bruna Hecht Mariano, Larissa dos Santos de Moraes  

 

3º Lugar 

TCC 04 - INFLUÊNCIA DE AGENTES MODELADORES DE RESINA NA ALTERAÇÃO DE COR, 

RUGOSIDADE SUPERFICIAL E ALTERAÇÃO DE MASSA  

Andressa Rodrigues Costa, Leonardo Tomazin Gama, Tifani Amalia Da Silva Fernandes, Eliane 

Cristina Gava Pizi 

 


