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Normas do Resumo
O resumo deverá ser estruturado, o texto do mesmo deve ser organizado e
dividido em seções digitadas em negrito.
TCC:
• Seções–TCC-Investigação Cientifica: Introdução, Objetivos, Material e
Método, Resultados e Conclusão
• Seções – TCC - Relado de caso: Introdução, Objetivos, Relato de caso e
Conclusão.
• Seções – TCC – Revisão de Literatura: Introdução, Objetivos, Metodologia
e Conclusão
PROJETO:
• Seções para o Projeto: Introdução, Objetivos, Material e Método (ou Relato
de caso), Forma de analise dos resultados e Resultados Esperados. (Revisão
de Literatura não tem forma de analise dos resultados).
Deverá conter entre 200 a 250 palavras. Não utilizar parágrafos, formatar em
espaço simples, com fonte Arial 12 e formato justificado.
O Título do artigo deve ser alinhado à esquerda possuir até 120 caracteres
sem espaço, estar em negrito, letras maiúsculas e fonte Arial 12.
INSCRIÇÕES
As inscrições para apresentação de trabalho estão abertas aos alunos que
desenvolvam projetos de pesquisa, pesquisa científica, TCC e Relatos de
casos clínicos.
Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho
devidamente corrigido para odontojornada@gmail.com pelo professor
orientador. Os resumos aceitos para apresentação deverão estar dentro das
normas, sendo então publicados em Anais da Jornada Acadêmica de
Odontologia.
INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL
O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos (projetos de
pesquisa e Seminário clínico) e 20 minutos (TCC). É importante que os
apresentadores estejam no local com antecedência para testarem
rapidamente suas apresentações.

	
  

2	
  

Programação
04/11	
  
manhã	
  
Apresentação	
  de	
  
TCC	
  

05/11	
  
manhã	
  
Palestra:	
  “Marketing	
  
Profissional	
  –	
  
Estratégias	
  de	
  
sucesso	
  profissional.”	
  
	
  
Palestrante:	
  Dr.	
  
Éber	
  Eliud	
  Feltrim	
  
	
  
	
  

06/11	
  
manhã	
  
Apresentação	
  de	
  
TCC	
  

07/11	
  
08/11	
  
manhã	
  
manhã	
  
Palestra:	
  
Palestra	
  	
  
o
o
"Atualidades	
  Clínicas	
   (7 	
  e	
  8 .	
  termos):	
  
para	
  Seleção	
  e	
  
“Materiais	
  
Cimentação	
  de	
  
facilitadores	
  na	
  
Pinos	
  de	
  Fibra	
  de	
  
vida	
  do	
  
Vidro"	
  
dentista.”	
  
	
  
Palestrante:	
  Drª.	
  
Prof.	
  Dr.	
  Geraldo	
  
Giuliana	
  Lopes	
  
Lombardo	
  
8:00-‐12:00	
  
Sala	
  de	
  Vídeo	
  
Apresentação	
  de	
  
Projetos	
  de	
  TCC	
  

7:30-‐12:00hs	
  
Anfiteatro	
  Azaléia	
  
CII	
  
tarde	
  
Apresentação	
  de	
  
TCC	
  

13:30-‐18:00hs	
  
Anfiteatro	
  Azaléia	
  
CII	
  

	
  

8:00-‐12:00hs	
  
Teatro	
  César	
  Cava	
  

7:30-‐14:30hs	
  
Teatro	
  César	
  Cava	
  	
  

8:00-‐12:00hs	
  
Teatro	
  César	
  Cava	
  

7:30-‐12:00hs	
  
Teatro	
  César	
  Cava	
  

tarde	
  
Palestra:	
  “Marketing	
  
Profissional	
  –	
  
Estratégias	
  de	
  
sucesso	
  profissional.”	
  
Palestrante:	
  Dr.	
  
Éber	
  Eliud	
  Feltrim	
  
13:30-‐17:30hs	
  

tarde	
  
	
  

tarde	
  
Apresentação	
  de	
  
Projetos	
  de	
  TCC	
  e	
  
Relatos	
  de	
  Casos	
  
Clínicos	
  

tarde	
  
Apresentação	
  de	
  
Projetos	
  de	
  TCC	
  

	
  

13:30-‐18:00hs	
  

13:30-‐18:00hs	
  

Teatro	
  César	
  Cava	
  

	
  

Teatro	
  César	
  Cava	
  

Teatro	
  César	
  Cava	
  

3	
  

Relação dos Trabalhos Apresentados
19 . Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista –
UNOESTE
a

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 04 de novembro de 2013
– AUDITÓRIO AZALÉIA (CII)
TÍTULO

NOME

TCC001- AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO
MARGINAL DO SDR® (SMART DENTINE
REPLACEMENT) POR MEIO DO TESTE
DE INFILTRAÇÃO BACTERIANA

MATHEUS CALDERAN

TCC002- RESTAURAÇÃO O INDIRETA
COM LAMINADO DE PORCELANA TIPO
“LENTES DE CONTATO”: RELATO DE
CASO CLÍNICO
TCC003- REABILITAÇÃO ESTÉTICA DE
AGENESIA E DE DENTE CONÓIDE –
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR:
RELATO DE CASO
TCC004- AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE
PREPARO CAVITÁRIOS PARA
AMALGAMA CONFORME OS
PRINCIPIOS DESCRITOS POR BLACK
TCC005- AMELOGÊNESE IMPERFEITA –
RELATO DE CASOS CLÍNICOS EM UMA
MESMA
FAMÍLIA
TCC006- PREVALENCIA DE
TRAUMATISMO ALVEOLO DENTARIO
EM ODONTOPEDIATRIA
TCC007- TRANSTORNO HIPERCINÉTICO
EM PACIENTES ESPECIAIS E SUA
INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DE
SAÚDE BUCAL
TCC008- AVALIAÇÃO DO
CONHECIMENTO DOS CUIDADORES DE
PACIENTES COM NECESSIDADES
ESPECIAIS QUANTO À SAÚDE BUCAL
TCC009- LUPUS ERITEMATOSO
SISTÊMICO: ESTUDO DA CONDIÇÃO DE
SAÚDE GERAL E BUCAL VOLTADO
PARA O ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO
TCC010- ODONTOLOGIA E
ENDOCARDITE INFECCIOSA: REVISÃO
DE LITERATURA
TCC011- AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS
MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM
PACIENTES PORTADORES DO VÍRUS
HIV/AIDS
TCC012- PERCEPÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS DE 3 A 6
ANOS SOBRE MÉTODOS DE
CONTENÇÃO UTILIZADAS NO
ATENDIMENTO ODONTOPEDIÁTRICO

	
  

ALYNE CAMILA DE
CARVALHO
BRUNA PAIÃO LEITE DA
SILVA
BIANCA SAYURI
SHIMABUKURO.
MARLA MANOELA SILVA
E SILVA.

BANCA EXAMINADORA

RENATA A. P.
OLIVEIRA RICCO
LIGIA MORAES
TEIXEIRA

THIAGO HENRIQUE
SCARABELLO STAPE
7:30hs
MARCUS VINICIUS TURINO
FERREIRA

RODRIGO VIEIRA
CAIXETA
RENATA AP. P. DE
O. RICCO

AMANDA CASSIA PILON
EDNÉIA DOS SANTOS
VENTURA

ELIANE CRISTINA
GAVA PIZI

BIANCA GONÇALVES
DIAS
GABRIELLE BARBOSA
PIRES

JOSÉ MARIA
BERTÃO

LUCAS RAFAEL GARCIA
AGUIAR

DANILO LOUZADA
DE OLIVEIRA

MARIA BEATRIZ LIMA M.
PEREIRA
RENATA MARIA DO
AMARAL
PATRICIA NABHAN
MOREIRA
RAYANA PEREIRA
PÁDUA
AMANDA ALINA DIAS
ANA CECÍLIA PAPOTTI
BONILHA
EDUARDO FOGAROLI
RAMOS DE PAULA
FERNANDA CAROLINA C.
PRIMO
ELISAMA DE SOUZA
SANTOS.
MILTON DIAS DE SOUZA
JUNIOR
FERNANDA GABRIELLA
S. LOURENÇO
FERNANDA PALHARES
CHIARI

HORÁRI
O

ORIENTADOR

ELIANE CRISTINA
GAVA PIZI
LUIZ ROBERTO
VENTURIM
THIAGO HENRIQUE
SCARABELLO STAPE
JOSE ANTONIO
PEGINO MARQUES
THIAGO HENRIQUE
SCARABELLO STAPE
LUIZ ROBERTO
VENTURIM
CAMILA MARIA BULLIO
FRAGELLI
ARLETE GOMES
SANTOS PARIZI
KARINE TAKAHASHI
ROSANA LEAL DO
PRADO

8:15hs

9:00hs

9:45hs

10:30hs

11:15hs

CRISTHIANE OLIVIA
FERREIRA DO
AMARAL

ARLETE GOMES
SANTOS PARIZI
ADILSON DE OLIVEIRA

13:30hs

ARLETE SANTOS
GOMES PARIZI

CAMILA MARIA BULLIO
FRAGELLI
ADILSON DE OLIVEIRA

14:15hs

CRISTHIANE OLIVIA
FERREIRA DO
AMARAL

GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR ARLETE
GOMES SANTOS
PARIZI

15:00hs

JOSÉ MARIA
BERTÃO

GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR DANILO
LOUZADA DE OLIVEIRA

15:45hs

ARLETE SANTOS
GOMES PARIZI

JOSE MARIA BERTAO
GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR

16:30hs

MARINA B. FABRIS

KARINE TAKAHASHI
CAMILA MARIA BULLIO
FRAGELLI

17:15hs
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RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 06 de novembro de 2013 TEATRO CÉSAR CAVA
TÍTULO
TCC013- AVALIAÇÃO CLÍNICA DE
RESTAURAÇÕES CLASSE II EM
RESINA COMPOSTA
TCC014- ALTERAÇÕES DO ESMALTE
DENTÁRIO EM CRIANÇAS NA
PRIMEIRA INFÂNCIA
TCC015- ANÁLISE DO EFEITO
CLAREADOR DO PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO EM
DENTES BOVINOS ESCURECIDOS
TCC016- PARACOCCIDIOIDOMICOSE
BUCAL – REVISÃO DA LITERATURA
TCC017- AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO
ENTRE O ESTÁGIO DE
DESENVOLVIMENTO
DA DENTIÇÃO COM A CURVA DE
CRESCIMENTO PÔNDERO
ESTATURAL E IDADE ESQUELÉTICA
TCC018- AVALIAÇÃO DA
GENOTOXICIDADE DO METIL
METACRILATO ATRAVÉS DO TESTE
DO MICRONÚCLEO
TCC019- AVALIAÇÃO DA
GENOTOXICIDADE DA Ilex
paraguariensis (ERVA MATE) PELO
TESTE DO MICRONÚCLEO
TCC020- AVALIAÇÃO DA
BIOCOMPATIBILIDADE DO CIMENTO
ENDODÔNTICO GUTTAFLOW® 2 EM
TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO
TCC021- TRATAMENTO
ALTERNATIVOS PARA DENTES COM
RIZOGÊNESE INCOMPLETA: RELATO
DE DOIS CASOS CLÍNICOS

	
  

NOME

ORIENTADOR

BANCA EXAMINADORA

ELIANE
CRISTINA GAVA
PIZI

THIAGO HENRIQUE
SCARABELLO STAPE
GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI

7:30

KARINE
TAKAHASHI

ROSANA LEAL DO PRADO
LUCIANE REGINA GAVA
GOMES

8:15

CARLOS AUGUSTO F. DE
MORAES
RAFAELA BARCHI GOMES

ELIANE
CRISTINA GAVA
PIZI

THIAGO HENRIQUE
SCARABELLO STAPE
GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI

9:00

ARIANE AGUIAR FORTES
MARTINS
ISADORA ATTAB
NEGRINHO

JOSÉ LUIZ
PARIZI

ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI
JOSE MARIA BERTAO

9:45

ISABELA NEGRAES ROTTA
MURILO CREPALDI JARDIM

LUIS
ORBOLATO
ROTTA

LUCIANE REGINA GAVA
GOMES ROSANA LEAL DO
PRADO

10:30

GUILHERME RODRIGUES
ALVES
GUILHERME TREVISAN
AVANÇO

GISELI A. NAI
JOSÉ LUIZ
PARIZI

JOSE MARIA BERTAO
LIGIA MORAES TEIXEIRA

CÁSSIA SILVA ALBAS GIL
JACQUELINE PEREIRA DE
SOUZA

JOSÉ LUIZ
PARIZI
GISELE A. NAI

GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI
JOSE MARIA BERTAO

12:00

CAMILA ALTAFINI NEVES
DA SILVA
MAITÊ BRITO DAGUANO

GRAZIELA G.
MORI PANICCI

MARCELO POMINI
JOSE MARIA BERTAO

12:45

SARAH TIEMY B. KUNIOCHI
VANESSA J. CANAMARO

GRAZIELA G.
MORI PANUCCI

LIGIA MORAES TEIXEIRA
KARINE TAKAHASHI

13:30

MATEUS ALEXANDRE DE
FARIA
ANA BEATRIZ MILLAN
SASSO
BRUNA GONÇALVES
MANZONI
LIDIANE RODRIGUES
PEREIRA

HORÁRIO
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11:15

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TCC - data: 07 de novembro de 2013 (Tarde) TEATRO
CÉSAR CAVA
TÍTULO
PR001- RELEVÂNCIA DO CIRURGIÃO
DENTISTA FRENTE A ODONTOLOGIA
DESPORTIVA
PR002- PRÓBIOTICOS E SEUS
BENEFÍCIOS NA CAVIDADE ORAL

PR003- AVALIAÇÃO CLÍNICA DA
HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA

PR004- PREVALÊNCIA E AVALIAÇÃO
DAS CONDIÇÕES BUCAIS DE
PORTADORES DE DIABETES MELLITUS
PR005- TÉCNICA RESSECTIVA COM
FINALIDADE DE AUMENTO DE COROA
CLÍNICA: RELATO DE CASO CLÍNICO
PR006- ASPECTOS ODONTOLOGICOS
DA SINDROME DE SOTOS
PR007- AVALIAÇÃO DO EFEITO
CLAREADOR, SENSIBILIDADE
DENTÁRIA E IRRITAÇÃO GENGIVAL NO
USO DE FITAS CLAREADORAS
PR008- ABORDAGEM ODONTOLÓGICA
AO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA
RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE:
RELATO DE CASO
PR009- AVALIAÇÃO DA PROFUNDIDADE
DE POLIMERIZAÇÃO DE RESINA
INDICADA PARA NIVELAMENTO EM
DENTES POSTERIORES
PR010- ADAPTAÇÃO MARGINAL DE
DIFERENTES TIPOS DE CERÂMICAS
PROCESSADAS PELA TÉCNICA
CAD/CAM
PR011- MENSURAÇÃO DO LIGAMENTO
PERIODONTAL EM DENTES HUMANOS

	
  

NOME
KAROLLYNE ROMAN DE FREITAS
BORGES,
NATHÁLIA
CRISTIELI
LAMBERTI,
ROSALINDA
TANURI
ZANINOTTO VENTURIM
THOMAZ DE OLIVEIRA ALVES
CESAR WESLEY PORCELLI FILHO
LUIZ FERNANDO FERREIRA TRAVAIN
MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA
CAMILA VARGAS SANTANA
MIRELY ALTERO GASPARELLI
PATRICIA M. DO NASCIMENTO
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI
BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA,
GUSTAVO SELVÉRIO NIGRE, ISADORA
VARGAS NAGAI, JOSE MARIA BERTÃO
ANDRÉ GUSTAVO MARTINS, ISABELA
FERNANDA DIAS ASSIS, MONICA
REGINA CUNHA DE MATTOS DO
NASCIMENTO, ROSALINDA TANURI
ZANINOTTO VENTURIM
THIAGO NEVES, , ARMANDO NETTO
VICTOR NUNES, GUSTAVO LOGAR
EVANDRO HENRIQUE M. LOPES
NATÁLIA THAÍS GASPAR
PATRÍCIA DE PAULA ALVARENGA
GRAZIELA AVILA P G LOGAR
CAMILA SILVA SANTOS
KARINA MONTOVANI RODRIGUES
IZABELLA ESTRELA GARLA
GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR
JOÃO PEDRO M. B. GARCIA
MILLENA QUEIROZ CAVALHEIRO
PHELIPE COSTA DE LIMA
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI
DEBORAH BORDINASSI ANTUNES,
ISABELLA GARGANTINI DE ALMEIDA,
NATHASSYA XAVIER BRAUN, GRAZIELA
AVILA PRADO GALHANO
RENAN MOSES RIBEIRO, IULY ESTEVES
ALVES,
ANNA CLAUDIA DEL TEDESCO,
EMANUEL BAZAN

BANCA EXAMINADORA
GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI
GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR
GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI
GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR
GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI
GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR
GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI
GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR
GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI
GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR
LIGIA MORAES TEIXEIRA
MARCELO POMINI
LIGIA MORAES TEIXEIRA
MARCELO POMINI
LIGIA MORAES TEIXEIRA
MARCELO POMINI
LIGIA MORAES TEIXEIRA
MARCELO POMINI
LIGIA MORAES TEIXEIRA
MARCELO POMINI
LIGIA MORAES TEIXEIRA
MARCELO POMINI
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RELAÇÃO DOS RELATOS DE CASOS CLÍNICOS - data: 08 de novembro de 2013
(manhã) TEATRO CÉSAR CAVA

	
  
TÍTULO

NOME

BANCA EXAMINADORA

RL001- CIRURGIA OSSEA PERIODONTAL
RESSECTIVA : RELATO DE CASO CLINICO

DAVID JONATHAN RODRIGUES
GUSMAN, DIOGO MILANI DE MELO,
VALMIR CAMPOS MACARINI

ADILSON DE OLIVEIRA
ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI

RC002- FECHAMENTO TARDIO DE
DAVID JONATHAN RODRIGUES
COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL: RELATO DE GUSMAN, JOÃO PEDRO TUDISCO
CASO CLÍNICO
PASSOS, JOSÉ MARIA BERTÃO,
ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI,PEDRO ÂNGELO CINTRA,
EDISON CALIXTO DA FONSECA.
RC003- AMELOGÊNESE IMPERFEITA EM
ISABELA NEGRAES ROTTA, MURILO
ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE CASO
CREPALDI JARDIM, CRISTIANE OLIVIA
CLÍNICO
FERREIRA DO AMARAL, KARINE.	
  
TAKAHASHI, ADILSON DE OLIVEIRA.

ADILSON DE OLIVEIRA
ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI

ADILSON DE OLIVEIRA
ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TCC - data: 08 de novembro de 2013 (manhã e tarde)
TEATRO CÉSAR CAVA
TÍTULO
PR012- IMPLANTE IMEDIATO POSEXTRAÇÃO DENTAL: RELATO DE CASO
CLINICO

NOME

ANA CAROLINA SINDONA DE
OLIVEIRA, CARLOS GLEIDSON
DA SILVA SAMPAIO FILHO,
VALMIR CAMPOS MACARINI
PR013- AVALIAÇÃO DA AÇÃO
CAROLINE LOPES VALÕES
ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE COPAÍBA EM LARISSA STELITA CANHIN
DENTES BOVINOS CONTAMINADOS COM
SUZILENE ZAMINELI DE LIMA
ENTERECOCCUS FAECALIS
GRAZIELA G. MORI PANUCCI
PR014- TRATAMENTO DE AGENESIA DO
RHAWANY N. SANTINI
INCISIVO LATERAL SUPERIOR, COM
JÉSSICA C. R. DE OLIVEIRA
FECHAMENTO DE
GUSTAVO S. GAKIYA
ESPAÇO E REANATOMIZAÇÃO DO CANINO - LUIZ ROBERTO VENTURIM
RELATO DE CASO
RENATA RICCO
PR015- AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO USO
ELLEN CRISTIANE SANCHEZ
DO MICRO-ONDAS PARA A ESTERILIZAÇÃO MAGRO ANDRÉ RICARDO
DE DENTES EXTRAÍDOS.
RABELLO LEONARDO MENINI
RIGOLETO
SUELI CRISTINA SCHADECK
ZAGO LÍGIA MORAES
TEIXEIRA
PR016- CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL CELESTINO SHIGUEO KIRYU,
COM TRATAMENTO ORTODÔNTICO E
MARCELA KIMIE FUJITO,
CIRURGIA ORTOGNATICA
THERULY CAROLINE
GUIDORIZZI COLETE,
REINALDO DE FARIA
PR017- AVALIAÇÃO DA AÇÃO
FERNANDA CRISTINA DIAS
ANTIMICROBIANA DO BIODENTINE™ SOBRE CONCEIÇÃO
ENTEROCOCCUS FAECALIS
TOMÁS SOMBINI DRUZIAN
GRAZIELA GARRIDO MORI
PR018- ERUPÇÃO DENTAL DECÍDUAAMANDA CRISTINA CABRAL
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CRIANÇAS
ELOÁ OLIVEIRA GOMES
DE 0 A 3 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA
ISABELLA TUDISCO PASSOS
ODONTO-BEBÊ E UMA UBS
ADILSON DE OLIVEIRA
KARINE TAKAHASHI

	
  

BANCA EXAMINADORA
ADILSON DE OLIVEIRA
ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI
ADILSON DE OLIVEIRA
ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI
ADILSON DE OLIVEIRA
ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI
ADILSON DE OLIVEIRA
ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI

LUIZ ORBOLATO ROTTA
JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI

LUIZ ORBOLATO ROTTA
JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI
LUIZ ORBOLATO ROTTA
JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TCC - data: 08 de novembro de 2013 (manhã e tarde)
TEATRO CÉSAR CAVA
TÍTULO

NOME

BANCA EXAMINADORA

PR019- INFLUENCIA DO PH DA AGUA
DE BEBER NA GENESE DA
ALTERAÇÃO ÓSSEA POR CÁDMIO;
ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS.
PR020- CONHECIMENTOS DOS
CIRURGIÕES-DENTISTAS E
AUXILIARES (ASB'S) SOBRE
BIOSSEGURANÇA NO SERVIÇO
ODONTOLÓGICO
PR021- EXOSTOSE ÓSSEA
EXUBERANTE NA VESTIBULAR DA
MAXILA E
MANDÍBULA: RELATO DE CASO
PR022- ESTUDO COMPARATIVO DOS
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA IDADE
ÓSSEA DE EKLOF & RINGERTZ E
GREULICH & PYLE

CAROLINE DE SOUZA MINGOTTE,
DIEGO PEREIRA CAMARGO,
LETÍCIA MIRANDA RIBAS
CINTHIA NEVES
CLAUDIANE I. DOS SANTOS
KATIANE IWAMURA DOS SANTOS
RALPHO MINATTI
ADILSON DE OLIVEIRA

FABIANA GOUVEIA STRAIOTO
KARINE TAKAHASHI

HUGO TOSHIHIKO IINUMA
LEANDRO DE ALMEIDA PADUA
CELSO NEVES

FABIANA GOUVEIA STRAIOTO
KARINE TAKAHASHI

CAROLINE MONTEIRO
CARNELLÓS
CAROLLINA FERNANDES SEKINE
MARYANA CORTEZ SANCHEZ
LUIS O. ROTTA
DANILO FARINA CLARET,
EDUARDO ADEMAR CATANEO,
MURILO STERSI GARCIA
CARDOSO, MARILIZA CASANOVA
DE OLIVEIRA
CAROLINE MONTEIRO DOS
SANTOS FERNANDA AP. DE
CARVALHO
KARINE TAKAHASHI
AMANDA CURCI FONTANA
MARIANA PERES FARIAS ,
VIVIANNY RODRIGUES QUEVEDO,
FABIANA GOUVEIA STRAIOTO
ALLANA CAMILLA SOUZA RIBEIRO
BÁRBARA RITSUKO K QUINTELA
FABIANA M. F.M. CAMARGO
DANILO LOUSADA
OTÁVIO AUGUSTO
VASCONCELOS IELO, MARCELO
POMINI

FABIANA GOUVEIA STRAIOTO
KARINE TAKAHASHI

PR023- AVALIAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS E A BIOSSEGURANÇA NOS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE
PR024- DISTÚRBIOS DA ERUPÇÃO
DENTARIA EM CRIANÇAS NA
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Resumos dos Trabalhos de Conclusão de
Curso
19a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista –
UNOESTE

TCC001
AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL DO SDR® (SMART DENTINE
REPLACEMENT) POR MEIO DO TESTE DE INFILTRAÇÃO BACTERIANA
MATHEUS CALDERAN PIRES BICALHO, MARCUS VINÍCIUS PIMENTA
RODRIGUES, RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO,
GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI, LIGIA MORAES TEIXERA.
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Restaurações com resina composta podem necessitar de um
material que se interponha entre esta e a dentina. Este material deve possuir
poder de selamento entre sua interface e a parede dentinária. Objetivo: O
presente estudo comparou um cimento resinoso “flow” e um cimento
ionomérico convencional pelo teste de infiltração bacteriana. Material e
Método: Foram utilizados 30 pré-molares inferiores humanos, foi realizada
abertura coronária e confeccionadas plataformas com tubos plásticos estéreis
de 2 mL para acomodação dos dentes e possibilitar contato dos ápices
radiculares com um meio de cultura estéril. Os dentes foram divididos em 4
grupos de acordo com o material utilizado nas cavidades: G1 (SDR®); G2
(Vidrion F); G3 (controle negativo, dentes hígidos) e G4 (controle positivo,
cavidades vazias). Uma vez acoplado à plataforma e realizado o preparo dos
grupos, cada dente recebeu a inoculação de uma suspensão de
Staphylococcus aureus a cada 7 dias durante 90 dias. As amostras foram
mantidas em estufa e a infiltração marginal avaliada pela comparação da
turbidez em relação à escala de 0,5. Foram atribuídos escores para os
resultados, e utilizou-se o teste de t-Student para análise dos dados.
Resultados: Observou-se que houve diferença estatística entre os grupos
(p<0,05); Vidrion F apresentou médias (1,80) menores em relação ao SDR®
(2,60) quando comparados à escala de MacFarland de 0,5. Conclusão: O
grupo que recebeu cimento Vidrion F apresentou menor grau de infiltração
bacteriana quando comparado ao SDR®, todavia, ambos materiais
apresentaram infiltração do microrganismos em sua interface com a parede
dentinária nesta metodologia.
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TCC002
RESTAURAÇÃO INDIRETA COM LAMINADO DE PORCELANA TIPO
“LENTES DE CONTATO”: RELATO DE CASO CLÍNICO
BRUNA PAIÃO LEITE DA SILVA, ALYNE CAMILA DE CARVALHO,
RODRIGO VIEIRA CAIXETA, JOSÉ MARIA BERTÃO.
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Atualmente, observa-se na Odontologia um aumento na procura
pelos procedimentos estéticos, uma vez que, o individuo está inserido em uma
sociedade onde a aparência é importante para sua aceitação e auto-estima. Os
padrões estéticos determinados pela sociedade fazem com que a odontologia
passe por uma evolução na busca de procedimentos alternativos visando
principalmente preservar as estruturas dentais e neste contexto surgiram as
lentes de contato que é a confecção de finas lâminas de porcelana com objetivo
de restabelecer a satisfação estética do paciente. Objetivo: O objetivo do
presente trabalho é demonstrar um tratamento de reabilitação estética nos
dentes anteriores e superiores em um paciente insatisfeito com seu sorriso
através da técnica indireta de restauração com laminado de porcelana (“lente de
contato”). Relato de caso: Paciente L.C.A., 25 anos, gênero feminino,
leucoderma, procurou a clínica de Clínica Integrada da Faculdade de
Odontologia de Presidente Prudente (UNOESTE), queixando-se da estética de
seu sorriso. Foi indicado laminados cerâmicos a base de dissilicato de lítio nos
dentes 13, 12, 11, 21,22 e 23 utilizando um sistema cerâmico, enfatizando suas
vantagens e desvantagens para restabelecer sua estética através de um
tratamento conservador. Conclusão: Foi alternativa restauradora estética
conservadora sem nenhum tipo de desgaste dental proporcionando ao final do
tratamento uma boa harmonia do sorriso e estética satisfatória.
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TCC003
REABILITAÇÃO ESTÉTICA DE AGENESIA E DE DENTE CONÓIDE –
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR: RELATO DE CASO
BIANCA SAYURI SHIMABUKURO, MARLA MANOELA SILVA E SILVA, LUIZ
ORBOLATO ROTTA, DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA, FABIO HIDEO
KAIAHARA, RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO.
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Ao longo do tempo, as pessoas têm recorrido às intervenções
estéticas de diferentes tipos a procura da beleza e da recuperação da autoestima. Um dos problemas que afeta a estética do sorriso é a agenesia, que
apresenta-se como uma anomalia de desenvolvimento bastante frequente na
dentição permanente, pode causar modificações na forma e no tamanho dos
dentes homólogos (dente conóide), além de poder gerar maloclusões que
acarretam danos estéticos e funcionais. Objetivo: Este trabalho tem por
objetivo apresentar um relato de caso clínico da reabilitação estética de
agenesia e de dente conóide através de tratamento multidisciplinar. Relato
de Caso: Paciente do gênero feminino, brasileira, com 41 anos de idade,
apresentou-se para avaliação odontológica, tendo como principal queixa a falta de
harmonia no seu sorriso. Para o tratamento da agenesia optou-se pela abertura

do espaço e posterior colocação de implante. No dente conóide, a faceta de
porcelana foi a melhor opção. Conclusão: Os tratamentos exigem um
planejamento criterioso e envolvem a intersecção de várias especialidades. A
resolução de problemas estéticos e funcionais do paciente, eleva a autoestima, influenciando positivamente no seu convívio social e profissional.
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TCC004
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE PREPAROS CAVITÁRIOS PARA
AMÁLGAMA CONFORME OS PRINCÍPIOS DESCRITOS POR BLACK
AMANDA DE CÁSSIA PILON, EDNÉIA VENTURA DOS SANTOS, ELIANE
CRISTINA GAVA PIZI.
Trabalho de Conclusão de Curso.
Introdução: Apesar do intenso interesse pela realização de restaurações
estéticas, em muitas ocasiões ainda se utiliza o amálgama como material
restaurador. Objetivo: Avaliar qualitativamente os princípios dos preparos
cavitários para utilização do amálgama como material restaurador
analisando: abertura, forma de contorno, de resistência, de retenção, de
conveniência e acabamento das paredes. Material de método: O estudo foi
realizado na Faculdade de Odontologia da UNOESTE, sendo a população
alvo 40 pacientes atendidos por alunos do 5º e 6º termos, que receberiam
restaurações de amálgama dental. Após os preparos serem executados, foi
realizada moldagem e os modelos em gesso foram posteriormente
analisados através de inspeção visual quanto aos princípios dos preparos
cavitários. Para cada um dos critérios, foi utilizada a pontuação Alfa (A) para
indicar o maior grau de aceitabilidade clínica, Bravo (B) para indicar menor
grau de aceitabilidade clínica e Charlie (C) para indicar que o preparo não é
clinicamente aceitável. Resultados: Verificou-se 16 preparos classificados
como insucesso, sendo que as maiores causas de falha estiveram
acabamento, seguido por retenção, resistência, contorno, abertura e
conveniência. Em todos os preparos avaliados, os problemas maiores com
retenção estiveram justamente nas cavidades compostas, sendo um dos
fatores que pode justificar o posterior insucesso de restaurações deste tipo.
Conclusão: Ocorreram falhas na maioria dos critérios analisados, levando à
baixa aceitabilidade ou mesmo preparos clinicamente insatisfatórios.
Portanto, torna-se necessário maior treinamento e acompanhamento dos
alunos nas disciplinas pré-clínicas a fim de conseguir preparos cavitários com
melhor excelência e que possibilitem restaurações satisfatórias a longo
prazo.
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TCC005
AMELOGÊNESE IMPERFEITA – RELATO DE CASOS CLÍNICOS EM UMA
MESMA FAMÍLIA
BIANCA GONÇALVES DIAS, GABRIELLE BARBOSA PIRES, JOSÉ MARIA
BERTÃO
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A Amelogênese Imperfeita (AI) classifica-se em quatro grandes
grupos e quatorze subtipos. É uma má formação hereditária do esmalte
dentário e resulta em um desenvolvimento deficiente ou completa ausência
do esmalte dos dentes. Pode apresentar-se na forma suave ou acentuada.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo, relatar dois casos clínicos sobre
AI hereditária, descrevendo as etapas de anamnese, exame clínico e exame
radiográfico, e proporcionar aos pacientes tratamento estético-funcional
levando em consideração as condições socioeconômicas dos pacientes.
Relato de caso: Paciente JCM, leucoderma, 14 anos de idade, procurou a
Clínica de Estomatologia da Unoeste, juntamente com sua mãe queixando-se
de estética desfavorável, relataram que o irmão da paciente, DHM,
leucoderma, 18 anos de idade, também relatava o mesmo problema. Ao
exame clínico apresentavam dentições permanentes amareladas, disformes,
de tamanho alterado e recobertas por uma camada de esmalte fino, com
hipersensibilidade dentinária térmica e ao contato. O tratamento de escolha
para ambos os casos, foi a confecção de facetas indiretas de resina
composta de 6 (seis) elementos, cimentadas com cimento dual, sobre os
dentes devidamente preparados. Conclusão: Devido às diferentes condições
afetadas pela AI, como psicológica, estética, funcional e social, o tratamento
de tal patologia é imprescindível para que tais pacientes tenham suas
funções mastigatórias reestabelecidas de tal forma que consigam conviver
de forma natural na sociedade.
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TCC006
PREVALÊNCIA DE TRAUMATISMO DENTÁRIO EM ODONTOPEDIATRIA
LUCAS RAFAEL GARCIA AGUIAR, DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Os traumatismos dentários comprometem regiões da face e
dentes, podendo acometer a qualidade de vida do paciente. Estes podem ser
classificados em fraturas coronárias, com ou sem envolvimento pulpar e do
espaço biológico, fraturas radiculares e lesões envolvendo os tecidos
periodontais, como as luxações e as avulsões. Estas lesões geralmente
ocorrem em crianças, em decorrência principalmente de quedas e esportes.
As crianças mais acometidas são do sexo masculino. Objetivo: Avaliar a
prevalência do traumatismo dentário na clínica de Odontopediatria analisando
a causa, idade e sexo do paciente e o tipo de traumatismo. Material e
Método: Foi realizado por meio de uma avaliação observacional de 102
pacientes, os critérios de inclusão foram: ser pacientes da disciplina de
Odontopediatria, ter de 3 a 12 anos e que os responsáveis assinassem o
termo de consentimento livre e esclarecido. Após a coleta dos dados, estes
foram tabulados e percentuais foram estabelecidos. Resultados: Foram
entrevistados 102 crianças de 3 a 12 anos, a maioria delas (63) possui de 6 a
9 anos, 43 eram do sexo feminino e 59 do sexo masculino, dentre os
entrevistados 15 possuíam traumas, 10 do sexo masculino e 5 do sexo
feminino, aos 8 anos houve 6 acometimentos, 11 possuíam fratura dental,
houve 8 casos de acidente domestico Conclusão: A maioria das crianças
tinha de 6 a 9 anos, sendo que 57,85% eram do sexo masculino, e somente
14,71% dos pacientes apresentaram traumatismo dentário. A causa mais
comum desses acidentes foi o doméstico e as fraturas coronárias foram o
tipo de traumatismo dentário mais frequente.
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TCC007
TRANSTORNO HIPERCINÉTICO EM PACIENTES ESPECIAIS E SUA
INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL
MARIA BEATRIZ L. MODESTO PEREIRA, RENATA MARIA DO AMARAL,
CRISTHIANE O.F. DO AMARAL
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O transtorno hipercinético (THs) é constituído pela tríade: déficit
de atenção, impulsividade e atividade motora excessiva, presente em ao
menos dois ambientes distintos. Pacientes com THs não apresentam
características bucais específicas, no entanto o distúrbio pode interferir na
qualidade de saúde bucal. Objetivos: Investigar uma possível relação entre o
estado de saúde bucal de pacientes com necessidades especiais
diagnosticados com THs, comparando os resultados com um grupo controle
de pacientes sem THs e adicionalmente classificar habilidade dessas
crianças em cooperar com o tratamento odontológico. Material e Método:
Este estudo é do tipo descritivo, observacional, transversal e caso controle,
onde os voluntários foram submetidos à avaliação por meio de entrevista com
os pais ou cuidadores, exame físico buco dentário e análise comportamental.
A amostra foi composta por um Grupo de Estudo (GE) constituído por 40
pacientes com diagnóstico de THs e um Grupo Controle(GC) por 40
pacientes não portadores de THs. Em ambos os grupos foram determinados:
o Indice de biofilme visivel, condição de saude gengival, indice CPO-D e a
observação e registro dos comportamentos dos pacientes durante o
atendimento. Resultados: CPO-D: GE: 3,3./ GC: 2,4; presença de biofilme
visivel: GE:92,5% e GC:87,5%; presença de gengivite: GE:80% e GC:62,5%;
dificuldade de higienização: GE:100% e GC:77,5%; permite o tratamento
GE:15% e GC:42,5%. Conclusão: Apesar dos índices: CPO-D, biofilme
visível, condição de saúde gengival, serem mais negativos no GE, não houve
uma significância estatística quando comparado ao GC, Destaca-se maior
dificuldade de higienização , contorle de biofilme e dificuldade de abordagem
odontológica nos pacientes com THs.
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TCC009
LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: ESTUDO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE
GERAL E BUCAL VOLTADO PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
AMANDA ALINA DIAS, ANA CECÍLIA PAPOTTI BONILHA, CRISTHIANE O.
F. DO AMARAL
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória
crônica, de causa desconhecida e de natureza auto-imune. O uso de diversos
medicamentos e a presença das múltiplas alterações sistêmicas pode
comprometer o atendimento odontológico desses pacientes principalmente
quando se encontram descompensados e debilitados. Objetivos: Avaliar a
condição de saúde bucal e geral dos pacientes com LES, verificando a
frequência e os tipos de danos sistêmicos permanentes e uso de
medicamentos utilizados para o tratamento dessa enfermidade que
comprometem o tratamento odontológico. Material e método: Foram
analisados 34 pacientes portadores de LES, estes foram submetidos a uma
entrevista estruturada sobre condição sistêmica e a um exame físico buco
dental, onde foi avaliado: índice CPO-D, condição de saude gengival e dor
na articulação temporo mandibular. Resultados: CPO-D média 15,3;
Condição gengival: 65% com gengivite; artrite:94% ; envolvimento
hematológico: 41%; envolvimento renal: 29%, envolvimento cardiovascular e
pulmonar:18%. Medicamentos mais utilizados: glucocorticosteróides: 88%;
anti-inflamatórios
não
esteróides
52%;
hidroxicloroquina:
41%;
antidepressivo: 32%. Conclusão: A condição de saúde bucal dos pacientes
avaliados é deficiente; existe grande variabilidade de doenças sistêmicas;
uso de diversos medicamentos, com efeitos colaterais negativos e
imunossupressores para a condição geral dos pacientes com LES. Esses
pacientes se tormam de alto risco para o Tratamento Odontológico. Os
cirurgiões dentistas devem estar atentos e preparados para tratar as
necessidades especiais do paciente com LES.
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TCC010
ODONTOLOGIA E ENDOCARDITE INFECCIOSA: REVISÃO DE
LITERATURA
EDUARDO FOGAROLI RAMOS DE PAULA, FERNANDA CAROLINE DE
CASTRO PRIMO, JOSÉ MARIA BERTÃO
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Procedimentos odontológicos que causam bacteremia transitória
são comumente associados à etiopatogenia da endocardite infecciosa, e
essa relação acontece por que as bactérias da microbiota bucal, quando
presentes na corrente sanguínea, por procedimentos invasivos chegam ao
coração, causando essa enfermidade. Alguns autores apontam a profilaxia
antibiótica como uma das formas de prevenção, outros não acreditam que
exista essa necessidade do uso da profilaxia em todos os pacientes que
possam desenvolver a Endocardite. Esse dilema fez com que na literatura
houvesse argumentos de várias formas de abordagem e protocolos de
prevenção da endocardite infecciosa. Objetivo: Este estudo teve por objetivo
realizar uma revisão na literatura, para verificar a correlação entre tratamento
odontológico e aparecimento da Endocardite Infecciosa, e adicionalmente
proporcionar orientações mais objetivas ao cirurgião Dentista, na prevenção
desta enfermidade. Metodologia: Realizou-se um estudo exploratório
bibliográfico através da busca de artigos científicos nas bases de dados:
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): (Bireme – Lilacs, Ibecs, Medline e BBO;
PubMed; SciELO); Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD).	
   As estratégias de buscas utilizadas incluíram as seguintes palavras:	
  
Endocardite Infecciosa, profilaxia antibiótica e odontologia Conclusão: Ainda
existe muita controvérsia sobre a possível relação entre os tratamentos
odontológicos invasivos como desencadeadores da Endocardite Infecciosa,
mas continua sendo recomendado o uso da profilaxia antibiótica em
procedimentos invasivos que envolvam alto índice de sangramento e em
pacientes com alto risco de desenvolver a Endocardite.
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TCC011
AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM
PACIENTES PORTADORES DO VÍRUS HIV/AIDS
ELISAMA DE SOUZA SANTOS, MILTON DIAS DE SOUZA JUNIOR,
ARLETE GOMES SANTOS PARIZI.
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é considerada
um problema de saúde mundial, caracterizada pela imunossupressão
profunda do indivíduo favorecendo o surgimento de diversas infecções
oportunistas, dentre essas se enquadram as manifestações bucais como a
candidíase, a leucoplasia pilosa, o sarcoma de kaposi e as doenças
periodontais associadas ao Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV). A
presença de lesões bucais é considerada um marcador clínico da doença.
Objetivo: Avaliar a saúde bucal, a prevalência de lesões bucais em
pacientes portadores do vírus HIV. Material e Método: A pesquisa somente
iniciou-se após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Abordaram
informações relacionadas ao gênero, etnia, faixa etária, escolaridade e forma
de tratamento através do prontuário médico, sendo anotados em uma ficha
de coleta de dados e aplicação de questionário estruturado e exame clínico.
Resultados: Foram avaliados 20 voluntários: 10 (50%) do gênero masculino
e 10 (50%) do feminino, com faixa etária de 24 a 66 anos, com baixo nível de
escolaridade. O tempo de diagnóstico encontrado foi de 6.8 ± 4.2 anos. A
frequência do tabagismo e ingestão de bebida alcoólica foi similar, apenas 05
(25%). Observou que 70%, apresentaram periodontite, 35% de lesão de
cárie, 10% candidíase e 20% não foi verificado processo patológico.
Conclusão: Com a modificação do perfil epidemiológico na doença HIV/AIDS
observa-se hoje uma heterossexualização, feminização e crescente aumento
na terceira idade e predomínio nos indivíduos com níveis baixos de
escolaridade e sócio econômico. A qualidade de vida desses pacientes
melhorou após a introdução dos antirretrovirais refletindo na saúde bucal.
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TCC012
PERCEPÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS SOBRE
MÉTODOS DE CONTENÇÃO UTILIZADAS NO ATENDIMENTO
ODONTOPEDIÁTRICO
FERNANDA GABRIELLA SALVE LOURENÇO, FERNANDA PALHARES
CHIARI, MARINA BOULHOSA FABRIS.
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O comportamento da criança é determinado por uma série de
fatores como idade, sexo e o relacionamento com os pais. A família tem o
direito de conhecer as técnicas de contenção para decidir se este tipo de
abordagem é aceito por eles ao considerarem os riscos e benefícios.
Objetivo: Conhecer a percepção dos pais de crianças de 3 a 6 anos sobre os
vários tipos de contenção e esclarecer sobre os mesmos utilizados no
atendimento odontopediatrico. Material e Método: O estudo foi realizado na
Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade do
Oeste Paulista (UNOESTE), sendo composto por 30 crianças de 3 a 6 anos,
utilizou- se de um modelo de estudo transversal e de metodologia qualiquantitativa, o formulário foi composto por questões referentes ao
comportamento da criança em relação ao atendimento odontológico, na
aceitação dos pais ou responsáveis sobre os métodos de contenção
utilizados.Após a analise dos resultados, os dados foram tabulados e
analisados de acordo com o comportamento da criança e aceitação dos
responsáveis sobre métodos de contenção. Resultados: Analisou-se pelos
dados obtidos que os métodos mais aceitos pelos responsáveis são os de
falar-mostrar-fazer, reforço positivo, modelagem, contenção ativa e
contenção passiva. Conclusão: Pode-se concluir que os responsáveis não
tem uma boa aceitação em relação aos métodos que envolva anestesia
geral, sedação e mão sobre a boca, são mais aceitos somente os métodos
mais simples que a criança permaneça consciente.
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TCC013
AVALIAÇÃO DE RESTAURAÇÕES CLASSE II EM RESINA COMPOSTA
ANA BEATRIZ MILLAN SASSO, MATEUS ALEXANDRE DE FARIA, ELIANE
CRISTINA GAVA PIZI.
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Pela dificuldade da técnica de ser fazer uma restauração classe
II com compósito, é essencial que o operador se atente às suas indicações e
que possua conhecimento dos fatores determinantes para o sucesso da
restauração durante o procedimento. Objetivo: Avaliar qualitativamente
restaurações classe II em resina composta quanto à parâmetros estéticos e
funcionais, verificando se este procedimento está sendo adequadamente
realizado por alunos. Material e Método: Foi realizada uma avaliação
indireta de 45 restaurações classe II em resina composta logo após serem
feitas por alunos da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste
Paulista (UNOESTE). As restaurações foram analisadas através de
fotografias, radiografias e modelos em gesso. A avaliação foi baseada nos
critérios clínicos para avaliação do desempenho de restaurações diretas e
indiretas da FDI (Federação Dentária Internacional). Foram avaliados critérios
estéticos (correspondência de cor e translucidez, forma anatômica estética) e
funcionais (adaptação marginal, forma anatômica do contorno e análise
radiográfica). Resultados: Quanto à estética, apenas uma (2,2%) foi
considerada inaceitável devido à forma anatômica estética deficiente,
necessitando substituição. Quanto à função, foram classificadas como
inaceitáveis duas restaurações (4,44%) devido à adaptação marginal, 13
(28,88%) pelo contorno proximal e 6 (13,33%) pela análise radiográfica.
Conclusão: A estética não é tão afetada pela percepção e técnica do
operador em restaurações classe II em resina composta e, também, a maior
dificuldade dos alunos é reestabelecer um contorno proximal adequado. O
acompanhamento dos acadêmicos pelos professores é fundamental para o
sucesso das restaurações, bem como o conhecimento e a habilidade do
aluno.
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TCC014
ALTERAÇÕES DO ESMALTE DENTÁRIO EM CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA
LIDIANE RODRIGUES PEREIRA,
KARINE TAKAHASHI.
Trabalho de Conclusão de Curso

BRUNA

GONÇALVES

MANZONI,

Introdução: O esmalte dental é um derivado ectodérmico produzido pelos
ameloblastos, que se diferenciam das células do epitélio interno do órgão do
esmalte. Qualquer fator sistêmico, local ou genético que possa afetar os
ameloblastos, pode causar defeitos na superfície do esmalte dental.
Objetivo: Este estudo tem por objetivo verificar a prevalência de defeitos
hipoplásicos do esmalte dentário em crianças na primeira infância. Desse
modo, os conhecimentos dos riscos aumentados de problemas na dentição
em crianças na primeira infância nos permitirão utilizar medidas preventivas
mais adequadas. Material e Método: Foram avaliadas 35 crianças de 0 a 6
anos, gêneros masculino e feminino, atendidas na Pediatria do Hospital
Regional e na Maternidade do Hospital Regional. Após estabelecimento da
dentição decídua, as crianças foram avaliadas clinicamente quanto à
presença ou ausência de defeitos hipoplásicos no esmalte dentário.
Resultados: A prevalência de defeitos de esmalte (PDE) em crianças
avaliadas foi de 8,57% (três crianças afetadas). Feminino foi de 45,7% e
54,3% para o sexo masculino. As crianças afetadas, 2 (5,71%) tiveram
defeitos de esmalte do tipo hipoplasia do esmalte e 1 (2,86%) apresentaram
defeitos tipo opacidade demarcada. Não foram encontradas crianças com
defeitos tipo opacidade difusa. Em todas as crianças afetadas os dentes
envolvidos eram os incisivos centrais superiores. Conclusão: Conclui-se que
as alterações do esmalte dentário (hipoplasia e opacidades) acometem
principalmente crianças que apresentam distúrbios neurológicos e/ou
nutricionais ou complicações perinatais, sendo assim, crianças que não
apresentam tais alterações, demonstram níveis de normalidade em relação
aos tecidos dentários.
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TCC015
ANÁLISE DO EFEITO CLAREADOR DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM
DENTES BOVINOS ESCURECIDOS
CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES, RAFAELA BARCHI
GOMES, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI.
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O clareamento dental é uma opção estética que preserva a
estrutura dental, tem baixo custo e bons resultados. Objetivo: Comparar in
vitro a eficácia de três técnicas de clareamento dental: (1) técnica de uso
caseiro, (2) técnica de consultório e (3) associação das duas técnicas
anteriores, em dentes bovinos tratados endodonticamente e escurecidos por
refrigerante a base de cola. Material e método: Foram selecionados dentes
bovinos padronizados, aleatorizados e escurecidos por meio da da imersão
em um refrigerante a base de cola por 72 horas. Foram separados em três
grupos experimentais (n=10) e dois grupos controles (n=5), sendo usado, no
G1, peróxido de hidrogênio (7,5%), no G2, peróxido de hidrogênio (35%) e,
no G3, os dois materiais associados. Para a análise da eficácia do tratamento
clareador, foram utilizados os dados tabulados das médias obtidas com
auxílio da escala de cor em diferentes tempos. Resultados: Os testes
estatísticos não paramétricos Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls
demonstraram que, ao iniciar as técnicas de clareamento, o G3 obteve o
melhor efeito clareador. Ao final do experimento, o G1 não apresentou
diferenças estatísticas, se comparado às demais técnicas (p>0,05), e no G2
notou-se diferença estatística comparada ao G3, sendo que este último
alcançou os melhores resultados. Conclusão: Diante dos resultados
encontrados e das limitações de um estudo in vitro, pôde-se concluir que as
três técnicas clareadoras utilizadas foram satisfatórias; entretanto, apesar da
semelhança estatística entre a técnica caseira e a com associação de
materiais, a alteração de cor foi mais rápida e evidente nesta última.
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TCC016
PARACOCCIDIOIDOMICOSE BUCAL – REVISÃO DA LITERATURA
ARIANE AGUIAR FORTES MARTINS, ISADORA ATTAB NEGRINHO, JOSÉ
LUIZ SANTOS PARIZI.
Trabalho de Conclusão de Curso	
  
	
  
Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica
distribuída por toda a América Latina. O Brasil é considerado um centro
endêmico dessa doença, com maior prevalência nas regiões sul, sudeste e
centro-oeste devido ao provavelmente ao clima. O pulmão representa a via
primária de infecção da PCM. Em muitos casos, ocorrem lesões bucais.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi revisar a incidência, manifestações
clínicas, formas de diagnósticos e tratamento da PCM na cavidade bucal, de
forma a facilitar o diagnóstico da doença para o Cirurgião-Dentista.
Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica narrativa no período de
2000 a 2013 sobre paracoccidioidomicose e boca. Foram selecionados
artigos científicos, teses e dissertações nos seguintes idiomas: português,
inglês e espanhol, de diferentes autores e especialidades relacionadas à
doença. Conclusão: Muitas vezes o diagnóstico de PCM é confundido com
estados de imunossupressão, dermatoses e outras doenças infecciosas,
retardando o tratamento, diminuindo sobrevida e qualidade de vida dos
pacientes. A avaliação clínica deve ser criteriosa e exames complementares,
como citologia esfoliativa e biópsia incisional, são procedimentos de grande
valia no diagnóstico. As lesões que ocorrem na boca têm grande importância,
pois devem remeter a busca de comprometimento de órgãos internos. Sendo
assim, é importante que cirurgiões-dentistas procedam corretamente o
diagnóstico desta doença para encaminhamento do paciente para tratamento
e acompanhamento multidisciplinar.	
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TCC017
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO
DA DENTIÇÃO COM A CURVA DE CRESCIMENTO PÔNDERO
ESTATURAL E IDADE ESQUELÉTICA
ISABELA NEGRAES ROTTA,
ORBOLATO ROTTA
Trabalho de conclusão de curso

MURILO

CREPALDI

JARDIM,

LUIZ

Introdução: Vários fatores podem interferir na sequência da irrupção dos
dentes, na velocidade da curva de crescimento estatural e na idade
esquelética, a determinação destas idades biológicas permite uma maior
segurança no plano de tratamento ortodôntico-ortopédico. Objetivos: Avaliar
a inter-relação entre as idades biológicas e suas possíveis variações.
Material e método: Foram avaliados 58 meninos e 52 meninas entre 4 e 14
anos. Determinou-se a idade cronológica, a idade esquelética pela radiografia
de mão e punho pelo método Eklof e Ringertz, a idade dentária e a
determinação da curva de crescimento pôndero estatural pelo peso e altura.
Resultados: Encontrou-se que 50% dos meninos possuem atraso na idade
dentária, os demais igualmente dividido em precocidade e normalidade. Nas
meninas foi constatado 33% com precocidade, 31% com atraso e 36% com
normalidade. Quando avaliada a idade esquelética, 48% das meninas
possuem precocidade, 27%em atraso e 25%normalidade, ao passo que nos
meninos não prevalece nenhuma das variáveis, que estão distribuídas em
precocidade 35%, atraso 36% e normalidade 29%. Na curva de crescimento
do peso e altura ambos os gêneros apresentam diferenças estatisticamente
significantes para precocidade, meninas 65% acima do peso, 58% acima da
altura, enquanto que nos meninos 67% para o peso e 50% para altura.
Conclusão: Quando comparadas as idades esquelética, dentária e
cronológica entre si, não mostraram diferenças significativas, porém, quando
comparadas ao peso e a altura, verifica-se uma precocidade estatisticamente
significante. Não houve diferenças entre os gêneros feminino e masculino
para os dados analisados.
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TCC018
AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DO METIL METACRILATO
ATRAVÉS DO TESTE DE MICRONÚCLEO
GUILHERME RODRIGUES ALVES, GUILHERME TREVISAN AVANÇO,
AMARILDO MARIANO DE ARAÚJO JÚNIOR, JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI,
GISELE ALBORGHETTI NAI.
Trabalho de Conclusão Curso
Introdução: O metil metacrilato (MMA) é usado na medicina e odontologia. A
principal via de exposição ocupacional é inalatória. Estudos que simulem a
exposição ocupacional poderão contribuir para melhor compreensão do risco
dos trabalhadores expostos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o
potencial genotóxico do vapores do MMA, simulando a exposição
ocupacional habitual de 8 horas por dia, por meio do teste de micronúcleo.
Material e método: Foram utilizados 32 ratos Wistar albinos, machos e
adultos, divididos em 3 grupos: A –16 ratos expostos ao MMA durante 8
horas diárias; B – 8 ratos, que receberam ciclofosfamida em dose única
subcutânea no primeiro dia do experimento (controle positivo); C – 8 ratos,
que receberam somente água e ração (controle negativo). Oito ratos do
grupo A e todos do grupo B e C foram sacrificados 24 horas após o início do
experimento. Os demais animais dos grupos A foram sacrificados 5 dias após
(simulação da exposição ocupacional de 40horas/semana). Foi coletado
material da medula óssea de cada rato no momento da eutanásia para
realização do teste do micronúcleo. Utilizaram-se os testes de Kruskal-Wallis
e de Dunn para análise estatística. Resultados: A mediana de micronúcleos
no grupo exposto ao MMA por 1 dia foi de 7,00, no grupo exposto ao MMA,
durante 5 dias, foi de 2,00, no grupo exposto a ciclofosfamida (controle
positivo) foi de 9,00 e no grupo de controle negativo foi 0,756 (p<0,0001).
Conclusão: O MMA foi genotóxico na exposição por 1 dia, mas não na
exposição por 5 dias.
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TCC019
AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DA Ilex paraguariensis (ERVA
MATE) PELO TESTE DO MICRONÚCLEO
CÁSSIA SILVA ALBAS, JACQUELINE PEREIRA DE SOUZA, GISELE
ALBORGHETTI NAI, JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI.
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A Ilex paraguariensis (erva mate) é uma espécie nativa da
América do Sul. Seu consumo tem sido associado com aumento nas taxas de
câncer oral, de orofaringe, esôfago e laringe. A Ilex paraguariensis é
largamente consumida, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar o potencial genotóxico da Ilex
paraguariensis preparada com água quente e água fria por meio do teste de
micronúcleo. Material e método: Para tanto, foram utilizados 32 ratos Wistar
albinos machos e adultos, divididos em 4 grupos: A – 8 ratos que receberam
infusão de chá preparado com água quente; B – 8 ratos que receberam
infusão de chá preparado com água fria; C – 8 ratos que receberam
ciclofosfamida em dose única subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do
experimento (controle positivo); D – 8 ratos que receberam somente água e
ração (controle negativo). Os animais dos grupos A, B e D foram sacrificados
48 horas após o início do experimento e os do grupo C, 24 horas após. Foi
coletado material da medula óssea de cada rato para realização do teste do
micronúcleo. Utilizou-se o teste de Games-Howell para análise estatística.
Resultados: A média de micronúcleos para o grupo A foi de 0,25 (Desvio
padrão – DP=±0,463), do grupo B foi de 0,38 (DP=±0,744), do grupo C foi de
9,63 (DP=±1,923) e do grupo D foi de 0,5 (DP=±0,756) (p>0,05). Conclusão:
Não se observou genotoxicidade da Ilex paraguariensis, em ambas as formas
de preparo do chá, por meio do teste de micronúcleo.
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TCC020
AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DO CIMENTO ENDODÔNTICO
GUTTAFLOW® 2 EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO
CAMILA ALTAFINI NEVES DA SILVA,
GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI.
Trabalho de Conclusão de Curso

MAITÊ

BRITO

DAGUANO,

Introdução: Guttaflow® 2 é um novo sistema para obturação radicular, que
combina pó de guta-percha e cimento em um único produto. Por ser um novo
material, deve-se avaliar as propriedades antes do uso clínico de rotina.
Objetivo: avaliar a biocompatibilidade do Guttaflow® 2 em tecido subcutâneo
de ratos. Materiais e Métodos: Quinze ratos machos foram usados. Estes
receberam duas incisões na região dorsal e lateralmente a estas, o tecido
cutâneo foi divulsionado para a introdução de quatro tubos de polietileno.
Dois tubos foram preenchidos com Guttaflow® 2, um com óxido de zinco e
eugenol e outro tubo, permaneceu vazio. Após 7, 14 e 30 dias, os animais
foram mortos e as peças obtidas processadas em laboratório histotécnico. Os
cortes histológicos, corados com hematoxilina e eosina, foram analisados em
microscópio de luz. Além da análise descritiva, estabeleceram-se escores de
acordo com o processo inflamatório, que foram comparados estatisticamente
por meio do teste de Tukey (p<0,05). Resultados: A análise dos cortes
histológicos em contato com o tubo vazio evidenciou insignificante ou discreta
reação inflamatória, ao contrário do óxido de zinco e eugenol (p<0,05). O
tecido em contato com o Guttaflow® 2 mostrou-se inflamado moderadamente
aos 7 e 14 dias, sendo estatisticamente diferente dos outros dois grupos
(p<0,05); no entanto, aos 30 dias, o processo inflamatório foi discreto ou
insignificante, diferentemente do óxido de zinco e eugenol (p<0,05).
Conclusão: O Guttaflow® 2 apresentou-se com certa irritabilidade aos
tecidos nos períodos iniciais desse estudo, sendo biocompatível ao 30o dia
de uso.
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TCC021
TRATAMENTO ALTERNATIVOS PARA DENTES COM RIZOGÊNESE
INCOMPLETA: RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS
SARAH TIEMY BOSQUETTE KUNIOCHI, VANESSA JESUS CANAMARO,
GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI
Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Os tratamentos tradicionais para rizogênese incompleta são
apicigênese e apicificação; no entanto, esses apresentam limitações e
desvantagens, como sucessivas trocas de curativo e fragilidade radicular.
Assim, o estudo de atuais técnicas alternativas são fundamentais para o
sucesso clínico e essenciais para a colaboração na formação profissional,
proporcionando melhor atendimento aos pacientes. Objetivo: Esse trabalho
teve como objetivo relatar dois casos clínicos de dentes com rizogênese
incompleta e lesões periapicais, tratados com as novas opções de
tratamento: a técnica de obturação radicular completa com MTA e técnica de
revascularização. Relato de caso: Foram descritos dois casos clínicos. Em
um paciente diagnosticado com abscesso dentoalveolar agudo, realizou-se
obturação completa com MTA; e no outro paciente, com periodontite apical
crônica, foi feita a técnica de revascularização, obtida por meio de
preenchimento do canal radicular com coágulo sanguíneo e selamento
cervical MTA. Resultados: Por meio de controle clínico e radiográfico dos
pacientes foi constatado o sucesso do trabalho, caracterizado pelo silêncio
clínico, reparo periapical e formação radicular no caso 2. Conclusão: Após a
realização dos tratamentos clínicos propostos obteve-se sucesso no
tratamento, devido a regressão das lesões perirradiculares e formação do
ápice radicular comprovado radiograficamente, confirmando a indicações
desses tratamentos na clínica endodôntica.
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RC001
CIRURGIA OSSEA PERIODONTAL RESSECTIVA : RELATO DE CASO
CLINICO.
DAVID JONATHAN RODRIGUES GUSMAN, DIOGO MILANI DE MELO,
VALMIR CAMPOS MACARINI
Relato de Caso Clinico
Introdução: A cirurgia periodontal ressectiva tem por objetivo a eliminação
da bolsa periodontal. Friedman na década de 50 estabeleceu esses conceitos
e foi o primeiro a diferenciar a cirurgia óssea em osteoplastia, que é o
remodelamento do processo alveolar com preservação do ligamento
periodontal, e a osteotomia, que consiste na excisão criteriosa do osso de
suporte e remoção do ligamento periodontal. Ambos procedimentos, são
realizados simultaneamente e estão direcionados a prevenir a recorrência da
bolsa e reanatomizar a crista óssea . O caráter estético é de considerável
relevância uma vez que está inserido na queixa do paciente. Objetivo: O
objetivo do trabalho é relatar um caso clínico de cirurgia óssea periodontal
ressectiva com finalidade estética. Relato de caso: Paciente DJMG, 35 anos,
compareceu na clínica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente,
relatando insatisfação com “dentes curtos” e aspecto gengival exagerado na
linha de sorriso pleno. Foram demarcadas as profundidades de sondagem
mapeando a porção gengival a ser removida. Uma incisão em bisel interno
foi realizada com remoção de um colar gengival correspondente as
profundidades das bolsas. Em seguida um retalho de espessura total foi
deslocado com o objetivo de expor todo o processo alveolar, o qual foi
remodelado com a utilização de brocas para osso, limas e cinzéis de
Oscheibein Conclusão: O Procedimento cirúrgico realizado se mostrou
efetivo, estabelecendo uma nova distância biológica. Mais do que isso,
favoreceu o controle do biofilme, além de um aspecto harmonioso e
agradável sob o ponto de vista estético do paciente.
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RC002
FECHAMENTO TARDIO DE COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL: RELATO
DE CASO CLÍNICO
DAVID JONATHAN RODRIGUES GUSMAN, JOÃO PEDRO TUDISCO
PASSOS, JOSÉ MARIA BERTÃO, ARLETE GOMES SANTOS
PARIZI,PEDRO ÂNGELO CINTRA, EDISON CALIXTO DA FONSECA.
Relato de Caso Clínico
	
  
Introdução: A comunicação buco-sinusal é caracterizada por um orifício que
une a cavidade bucal com o seio maxilar. Podem ser geradas comumente
durante a extração de dentes superiores posteriores entre a cavidade bucal e
o seio maxilar, rompendo a membrana de Schneider e o tecido ósseo.
Quando houver suspeita da patologia necessita-se fazer a manobra de
Valsalva para sua confirmação. Para auxiliar no diagnóstico a radiografia
panorâmica é utilizada, sendo analisado o soalho do seio maxilar e a
presença de velamento no seio. Objetivo: O objetivo do trabalho é relatar um
caso de comunicação buco-sinusal com seu respectivo tratamento. Relato de
Caso: O tratamento de escolha foi seguido pelo protocolo proposto por
Marzola, sendo analisada a radiografia panorâmica do seio maxilar, exame
de cultura e exame de biópsia por citologia esfoliativa. Foi irrigado o seio
maxilar com solução adstringente, porém com diminuição dos dias de
irrigação proposto por Marzola. O tratamento medicamentoso consistiu em
antibioticoterapia escolhido pelo exame de cultura do seio maxilar. Também
foram administrados descongestionantes como para limpeza do seio maxilar.
O tratamento cirúrgico consistiu em incisão linear, deslocamentos da mucosa
vestibular e lingual, juntamente com sutura simples. Uma placa de resina foi
adaptada para evitar entrada de sujidades no seio maxilar e sendo assim
justificando a diminuição do número de irrigações propostas Marzola.
Conclusão: Conclui-se que com todo tratamento proposto a comunicação
deve se fechar, não havendo mais um orifício unindo cavidade bucal e seio
maxilar.
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RC003
AMELOGÊNESE IMPERFEITA EM ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE
CASO CLÍNICO
ISABELA NEGRAES ROTTA, MURILO CREPALDI JARDIM, CRISTIANE
OLIVIA FERREIRA DO AMARAL, KARINE.	
   TAKAHASHI, ADILSON DE
OLIVEIRA.
Relato de Caso Clínico
Introdução: A Amelogênese Imperfeita é uma alteração de caráter
hereditário e na ausência de uma alteração sistêmica e que afeta o esmalte
dentário tanto de dentes decíduos quanto de permanentes e como agravo ou
conseqüência,e que pode provocar,numa ordem de valores, o
comprometimento estético, sensibilidade dentinária e, considerando o seu
acometimento maior ou menor, pode levar à perda de estrutura dentária o
que, nos casos mais graves, culmina na perda da dimensão vertical. Quando
se apresenta restrita ao esmalte, é classificada como hereditária por
hipoplasia ou por hipocalcificação daquela estrutura dentária, com
transmissão dominante e sem qualquer relação aos cromossomas sexuais.
Objetivo: Relatar um caso de Amelogênese imperfeita em uma criança na
fase da dentição mista.
Relato de Caso: Paciente da Clínica de
Odontopediatria da Unoeste, do gênero feminino, 7 anos de idade, com
acometimento da má formação dentária na dentição decídua e permanente,
a mãe apresenta-se apreensiva com a condição estética
da filha,
principalmente por apresentar em ambas dentições. A paciente apresentouse com algumas cáries, mas é colaboradora com o tratamento odontológico.
Conclusão: Ao efetuar-se o planejamento de tratamento a um paciente
acometido de Amelogênese imperfeita é preciso primordialmente atrelá-lo à
idade do paciente, a sensibilidade dentária, ao valor dado pela criança e
família a estética e a gravidade da anomalia estrutural quer seja ela
localizada ou generalizada.
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Resumos dos Projetos de Trabalhos de
Conclusão de Curso
19a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista –
UNOESTE

PR001
RELEVÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA FRENTE A ODONTOLOGIA
DESPORTIVA
KAROLLYNE ROMAN DE FREITAS BORGES, NATHÁLIA CRISTIELI
LAMBERTI, ROSALINDA TANURI ZANINOTTO VENTURIM
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Com o advento da prática de esporte inserida no cotidiano das
pessoas, pequenas variáveis como a saúde oral podem fazer a diferença no
rendimento do atleta. O Brasil atualmente está no centro das atenções por
acolher os eventos esportivos de grande reconhecimento mundial. É comum
a existência de problemas odontológicos durante esses eventos, o que pode
comprometer o trabalho de longa preparação e esforços dos atletas.
Geralmente antes, durante e após essas competições, ocorrem mudanças
chamadas “cultura de esporte”, que aumenta o número de praticantes de
exercícios físicos. Objetivo: Este trabalho de revisão de literatura tem como
objetivo mostrar a importância e as atribuições do cirurgião dentista na
prática desportiva. Metodologia: Será executada uma pesquisa bibliográfica
exploratória em livros e bases de dados com busca on-line na literatura. Será
executada revisão não sistemática, no período compreendido entre 1993 a
2013, e as bases de dados consultadas serão Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Serão
também consultados livros-textos e periódicos disponíveis nas bibliotecas do
campus I da Universidade do Oeste Paulista. Resultados Esperados:
Atuação efetiva e permanente do profissional de odontologia sempre junto à
comunidade esportiva, não apenas em grandes eventos do esporte, a fim de
que o cirurgião dentista possa cada vez mais ser valorizado em áreas ainda
não exploradas pela odontologia, ampliando sua atuação no mercado de
trabalho.
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PR002
PROBIÓTICOS E SEUS BENEFÍCIOS NA CAVIDADE ORAL
CÉSAR WESLEY PORCELLI FILHO, LUÍS FERNANDO FERREIRA
TRAVAIN, THOMAZ DE OLIVEIRA ALVES, MARILIZA CASANOVA DE
OLIVEIRA
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A cavidade oral é um meio complexo apresentando como alvo
terapêutico primário da doença periodontal, o biofilme dental. Este agregado
de complexos de bactérias é suportado e protegido por uma cama de EPS
(exopolissacarideos) muito densa, tornando este ambiente resistente às
forças mecânicas e aos antibióticos. Com o uso dos probióticos no campo da
Periodontia, abrem-se novos horizontes para a resolução de algumas
doenças, sendo uma alternativa atraente e complementar aos antibióticos,
com a função de atingir determinado patógeno oral, aumentando assim o
sucesso em longo prazo da terapia periodontal. Os probióticos fazem parte
de inovações no campo de pesquisa odontológica, que tem como objetivo
alcançar a placa biológica, controlar a eliminação de bactérias patógenas.
Objetivo: Apresentar uma revisão de literatura não sistemática sobre
probióticos, seus mecanismos de ação, e seus benefícios na cavidade oral.
Metodologia: Serão utilizados artigos bibliográficos de banco de dados e
artigos variados como: Scielo, Medline e Bireme. Realizado de forma
minuciosa a coleta das principais informações e então confeccionado a
revisão bibliográfica. Resultados esperados: revisar e expor a capacidade
dos probióticos em eliminar microrganismos da cavidade oral, assim como
seu mecanismo de ação e seus efeitos benéficos com a finalidade de agregar
seu uso como uma alternativa terapêutica à saúde bucal do ser humano.
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PR003
AVALIAÇÃO CLÍNICA DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA
CAMILA VARGAS SANTANA, MIRELY ALTERO GASPARELLI, PATRICIA
MARTINES DO NASCIMENTO, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Hipersensibilidade dentinária é decorrente da exposição da
dentina sadia frente a estímulos físicos, químicos e/ou mecânicos. Pode ser
ocasionada por processos de abrasão, erosão e abfração devido hábitos
parafuncionais, alimentação inadequada e hábitos de higiene oral incorretos.
Objetivo: O objetivo da pesquisa é avaliar a efetividade do material Clinpro
XT Varnish/ 3M, no vedamento de túbulos dentinários expostos, e sua
influência na redução da hipersensibilidade dentinária. Material e Método:
Serão selecionados 100 indivíduos que tenham idade entre 18 e 40 anos e
que frequentem o curso de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista e
apresentem hipersensibilidade dentinária cervical em dois dentes. Os
pacientes serão divididos em dois grupos, onde o grupo controle utilizará o
verniz fluoretado Duraphat e o grupo teste utilizará Clinpro XT Varnish – 3M.
A sensibilidade será avaliada antes do tratamento, imediatamente após,
depois de 15 dias e após 6 meses. Forma de Análise dos Resultados: Os
dados serão coletados primeiramente, tabulados e submetidos a uma análise
exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes
estatísticos adequados. A escolha do teste estatístico será definida após a
análise exploratória dos resultados. Resultados Esperados: Espera-se que
o material desenvolvido pela 3M, Clinpro XT Varnish, seja realmente efetivo
no tratamento de hipersensibilidade dentinária, a partir do vedamento dos
túbulos dentinários, protegendo superfícies radiculares hipersensíveis e
diminuindo assim as queixas inicialmente apresentadas, mostrando a eficácia
do produto.
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PR004
PREVALÊNCIA E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES BUCAIS DE
PORTADORES DE DIABETES MELLITUS
BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GUSTAVO
ISADORA VARGAS NAGAI, JOSÉ MARIA BERTÃO
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.

SELVÉRIO

NIGRE,

Introdução: O portador de Diabetes mellitus é altamente susceptível a
diversas complicações de saúde. Na Odontologia, evidências relacionam o
diabetes a alterações e/ou doenças bucais, como periodontite, cárie,
xerostomia, alterações na composição e fluxo salivar, entre outros,
vulnerabilizando o paciente frente às complicações nos tratamentos
odontológicos. Isso ocorre porque muitos profissionais da Odontologia
ignoram o fato de que o diabético deve ser tratado como paciente especial.
Objetivos: Este estudo tem por objetivo determinar a prevalência de
pacientes diabéticos na Clínica de Odontologia da Unoeste, evidenciar as
principais manifestações bucais odontológicas e atualizar o Protocolo de
Atendimento para as diversas intervenções e tratamentos que estes
pacientes necessitarem, melhorando sua saúde bucal. Material e Método:
Serão selecionados cerca de 100 indivíduos, 50 do sexo masculino e 50 do
feminino, comprovadamente diabéticos, durante um período de tempo ainda
não estipulado. Estes pacientes serão submetidos a um exame clínico e os
dados obtidos serão anotados numa ficha de avaliação, que auxiliará na
atualização do Protocolo de Atendimento ao portador de diabetes. Forma de
Análise dos Resultados: Os dados coletados serão primeiramente
tabulados, submetidos a uma análise exploratória dos dados e apresentados
em forma de gráficos e tabelas. Resultados Esperados: Espera-se que a
pesquisa permita associar determinadas manifestações bucais ao Diabetes,
sirva de base para a atualização de um Protocolo de Atendimento
Odontológico a pacientes portadores de Diabetes mellitus atendidos na
Clínica.
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PR005
TÉCNICA RESSECTIVA COM FINALIDADE DE AUMENTO DE COROA
CLÍNICA: RELATO DE CASO CLÍNICO

ANDRÉ GUSTAVO MARTINS, ISABELA FERNANDA DIAS ASSIS, MONICA
REGINA CUNHA DE MATTOS DO NASCIMENTO, ROSALINDA TANURI
ZANINOTTO VENTURIM
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O termo ressecção tem como conceito corte, amputação ou
incisão. As técnicas cirúrgicas ressectivas, gengivectomia/gengivoplastia,
retalho mucoperiosteal e retalho mucogengival acompanhados ou não de
osteotomia e/ou osteoplastias podem ser utilizadas com finalidade de
aumento de coroa clínica. A avaliação do estado de saúde do paciente antes
da cirurgia é necessária, bem como tornar o meio bucal adequado por meio
da remoção de depósitos bacterianos, possibilitando a redução do infiltrado
inflamatório gengival. Objetivo: A proposta deste trabalho é apresentar caso
clínico utilizando cirurgia ressectiva gengival, com objetivo de aumentar coroa
clínica dos dentes visando a estética ou finalidade funcional. Relato de
Caso: Será selecionado um paciente na clínica de Periodontia da Unoeste,
com necessidade estética ou razões funcionais e que necessite realizar
técnica ressectiva para aumentar a coroa clínica dental. A técnica escolhida
dependerá da condição clínica apresentada e será decidida de acordo com o
procedimento mais indicado para o caso. A pesquisa apenas será iniciada e
executada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e o paciente
participará após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
(Anexo I). Resultados Esperados: Espera-se realizar com sucesso um
procedimento cirúrgico ressectivo com finalidade de aumento de coroa clínica
selecionando a técnica correta de acordo com a necessidade e sem prejuízo
ao periodonto do paciente.
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PR006
ASPECTOS ODONTOLOGICOS DA SINDROME DE SOTOS
ARMANDO DE OLIVEIRA NETTO, THIAGO HENRIQUE MARTINS DAS
NEVES , VICTOR FERREIRA NUNES PEREIRA, GUSTAVO DE ALMEIDA
LOGAR
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A síndrome de Sotos é uma das síndromes de malformações
mais complexas. É uma condição autossômica dominante que ocorre
principalmente a mutação no gene NSD1.As crianças com esta síndrome
apresentam aceleração do crescimento, principalmente pronunciado no
primeiro ano de vida com tendência a normalização na puberdade
provavelmente devido a fusão epifisal. Apresentam alterações orais como o
prognatismo, palato alto, e erupção dentária precoce.Os métodos
diagnósticos para a síndrome de Sotos estão baseados no exame clínico e
radiográfico da idade óssea. O tratamento dos pacientes depende das
manifestações que estes indivíduos apresentam e o prognostico costuma ser
favorável. Para as alterações orais a cirurgia ortognática e distração
osteogênica são realizados uma vez que estes pacientes apresentam
alteração oclusal devido ao desenvolvimento alterado dos maxilares. A
importância da higiene oral adequada deve ser enfatizada aos pais destes
pacientes podem apresentar deficiência motora e mental. Objetivo: Assim, o
objetivo deste relato de caso clínico é verificar os aspectos odontológicos e
saúde oral de um paciente com síndrome de Sotos e comparar com os casos
relatados da literatura. Relato de caso: O caso clínico que será relatado,
somente será apresentado e publicado após o paciente concordar em expor
sua imagem para execução do trabalho. O paciente será atendido na clinica
odontológica da faculdade de odontologia de Presidente Prudente –
UNOESTE. Resultados esperados: Esperamos encontrar aspectos da
síndrome semelhantes aos relatados em estudos sobre a síndrome.
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PR007
AVALIAÇÃO DO EFEITO CLAREADOR, SENSIBILIDADE DENTÁRIA E
IRRITAÇÃO GENGIVAL NO USO DE FITAS CLAREADORAS
EVANDRO HENRIQUE MESSIAS LOPES, NATALIA THAIS GASPAR,
PATRICIA DE PAULA ALVARENGA , GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO.
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Com o surgimento no mercado de técnicas caseiras de
clareamento que prometem resultados semelhantes aos encontrados com o
acompanhamento do cirurgião dentista, torna-se importante avaliar a eficácia
das mesmas. Objetivo: avaliar o efeito clareador, sensibilidade dentária e
irritação gengival no uso da técnica de clareamento dental com fitas
clareadoras a base de peróxido de hidrogênio 10%, comparando-a com a
técnica convencional de clareamento caseiro com moldeira individual e
mesmo agente clareador. Materiais e Métodos: Serão selecionados trinta
pacientes de ambos os sexos, que realizarão o tratamento durante quinze
dias consecutivos, que serão avaliados a cada cinco dias, através de
questionários e exames clinicos, quanto ao efeito clareador, sensibilidade e
irritação gengival. Serão compostos os seguintes grupos (n=10): G1clareamento caseiro com moldeira de silicone e gel clareador durante 60
minutos por dia, ;G2 - clareamento dental com o uso de fitas clareadoras por
30 minutos duas vezes ao dia e G3 - clareamento caseiro com moldeira de
silicone e gel clareador por 30 minutos duas vezes ao dia. Forma de análise
dos resultados: Os resultados serão coletados em forma de questionários,
fotografias e escala de cor e será calculado o número de tons clareados,
além disso será aplicado um questionário para verificar se houve
sensibilidade e realizado exame clínico para avaliar a presença de irritação
gengival. Resultados esperados: Partimos da hipótese de igualdade para o
efeito clareador e sensibilidade. No quesito irritação gengival espera-se um
melhor resultado para a técnica com moldeira individual.
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PR008
ABORDAGEM ODONTOLÓGICA AO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA
RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE: RELATO DE CASO
CAMILA SILVA SANTOS, KARINA MONTOVANI RODRIGUES, IZABELLA
ESTRELA GARLA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença sistêmica que
implica na redução ou limitação da capacidade de filtração glomerular dos
rins, causando a uremia, que se caracteriza pelo acúmulo de substâncias no
sangue que deveriam ser filtradas e excretadas pelos rins, ocorrendo o
comprometimento deste órgão e levando o paciente a fazer uso da
hemodiálise. Algumas adequações na abordagem destes pacientes devem
ser seguidas como: agendamento das consultas nos dias que não realiza
hemodiálise, aferir a pressão arterial antes e durante procedimento
odontológico, pedido de hemograma e coagulograma, antibiótico profilaxia
para procedimentos invasivos, adequação da medicação que é prescrita e
cuidados hemostáticos locais. Objetivo: Relatar um caso clínico de
tratamento odontológico em paciente renal crônico em hemodiálise. Relato
de Caso: O caso clínico que será relatado, somente será apresentado e
publicado após o paciente concordar em expor sua imagem para execução
do trabalho e após aprovação no comitê de ética em pesquisa (CEP) da
UNOESTE. A ficha clínica validada servirá para obtenção de informações
sobre a historia médica e odontológica do paciente, além de organizar e
registrar os aspectos. Será avaliada a, presença de focos infecciosos,
necessidade de realização de procedimentos invasivos e instrução de higiene
oral e procedimentos preventivos que serão instituídos para a preservação da
saúde oral e saúde geral do paciente. Resultados Esperados: Esperamos
que com o planejamento e conduta odontológica adequada, possamos
remover os possíveis focos infecciosos, evitar quadro hemorrágico, devolver
saúde bucal e melhorar a saúde sistêmica do paciente renal crônico em
hemodiálise.
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PR009
AVALIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE RESINA
INDICADA PARA NIVELAMENTO EM DENTES POSTERIORES
JOÃO PEDRO M. B. GARCIA, MILLENA Q. CAVALHEIRO, PHELIPE C. DE
LIMA, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI.
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A profundidade de polimerização das resinas acrílicas sempre
foi alvo de muitas pesquisas e preocupação dos pesquisadores. E ao longo
do tempo, as resinas sofreram muitas modificações em suas estruturas
físicas e mecânicas. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a
profundidade de polimerização de uma resina composta fluida, indicada para
base de restaurações em dentes posteriores. Material e Método: Serão
confeccionados 5 corpos-de-prova com a resina SureFil SDR e 10 para o
grupo de controle com a resina Filtek Z350 XT em matriz acrílica em
cavidade com 4mm de diâmetro e 5mm de espessura. O compósitos serão
inseridos em camada única de 4mm e serão ativados por 20 segundos com
lâmpada de LED com intensidade mínima de 550 mW/cm2. Após a confecção
dos corpos de prova serão armazenados em estufa a 37oC e 100% de
umidade relativa, por 24 horas. As medidas da dureza Knoop serão feitas
com um penetrômetro, na superfície onde a resina foi polimerizada sob carga
de 50 gramas por 30 segundos, nas regiões intermediárias de 2mm e na
região de fundo (4mm) e as medidas obtidas em micrômetro serão
convertidas em dureza Knoop. Forma de Analise de Resultados: Os dados
serão previamente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e
posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados.
Resultados Esperados: O resultado esperado é verificar se a dureza Knoop
de resina indicada para base de restaurações em dentes posteriores com a
técnica de incremento único de 4mm é adequada.
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PR010
ADAPTAÇÃO MARGINAL DE DIFERENTES TIPOS DE CERÂMICAS
PROCESSADAS PELA TÉCNICA CAD/CAM
DEBORAH BORDINASSI ANTUNES, ISABELLA GARGANTINI DE
ALMEIDA, NATHASSYA XAVIER BRAUN, GRAZIELA AVILA PRADO
GALHANO
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O tipo de cerâmica odontológica utilizado está diretamente
relacionado ao sucesso das restaurações metal free. A Zircônia após ser
fresada pelo sistema CAD/CAM deve ser levada ao forno, gerando uma
contração que deve ser compensada na hora da fresagem. Já o Dissilicato de
Lítio não apresenta contração quando submetido à cristalização após a
fresagem. Objetivo: Este estudo tem por objetivo avaliar a adaptação
marginal de dois materiais processados pela técnica CAD/CAM: Dissilicato de
Lítio e Zircônia. Materiais e Métodos: Serão confeccionados 10 modelos a
partir de um troquel metálico, sobre os quais será realizado o escaneamento
para obtenção do modelo virtual para o processamento de cerâmicas de
Zircônia e de Disslicato de Lítio pela técnica CAD/CAM. Serão então obtidos
os modelos de gesso, do qual será realizado o escaneamento, desenho das
infraestruturas no software e a fresagem para obtenção da cerâmica
CAM/CAM (10 amostras de cada material). A análise da discrepância
marginal será feita em 12 pontos da margem do troquel metálico, e os valores
serão submetidos à média aritmética obtendo um único valor médio para
cada coroa. Forma de Análise dos Resultados: A diferença
estatisticamente significante será testada e o nível de significância será o
valor convencional de 5%. Resultados Esperados: A hipótese é a de que a
cerâmica de Dissilicato de Lítio apresente menor discrepância marginal em
relação à cerâmica de Óxido de Zircônio, em virtude da ausência de
contração durante o processo de sinterização.
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PR011
MENSURAÇÃO DO LIGAMENTO PERIODONTAL EM DENTES HUMANOS
ANNA CLAUDIA DEL TEDESCO, IULY ESTEVES ALVES, RENAN MOSES
RIBEIRO, EMANUEL BAZAN.
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo situado
entre o cemento que cobre a raiz dental e o osso alveolar, radiograficamente
é visto sob a forma de uma delgada linha radiolúcida contornando a raiz em
toda sua periferia. Objetivo: Este estudo tem por objetivo mensurar a
espessura do ligamento periodontal em dentes humanos contribuindo com
outros estudos de mensuração do ligamento periodontal uma vez que o
espaço periodontal representa um elemento de grande valor no diagnóstico
das periapicopatias. Material e Método: Serão utilizados 25 imagens
radiográficas de dentes anteriores e posteriores dos arcos superior e inferior
de pacientes de ambos os sexos em diferentes idades, obtidas do banco de
dados da clínica radiológica Rad-Face Diagnóstico por Imagem Digital. As
imagens serão obtidas pelo método digital com placa de fósforo da marca
DÜRR e com equipamento de raio-x da marca Dabi Atlante, modelo Spectro
70X, Classe I Tipo B comum. As placas de fósforo serão scanniadas no
scanner DÜRR DENTAL MINI, SNI B220421008. Para a calibração da
imagem será utilizado cone de guta-percha. Forma de Análise dos
Resultados: Os dados serão estatisticamente analisados por meio de
variância (ANOVA) e o teste de Tukey empregado como pós teste com o
objetivo de avaliar as diferentes medidas do ligamento periodontal nos
diferentes terços radiculares. Resultados Esperados: Espera-se obter
medidas do ligamento periodontal equivalentes às medidas encontradas na
literatura e poder notar alterações visuais na imagem radiográfica que
indiquem periapicopatias.
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PR012
IMPLANTE IMEDIATO POS-EXTRAÇÃO DENTAL: RELATO DE CASO
CLINICO
ANA CAROLINA SINDONA DE OLIVEIRA, CARLOS GLEIDSON DA SILVA
SAMPAIO FILHO, VALMIR CAMPOS MACARINI
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introducão: As reabilitações com próteses implanto suportadas têm
representado um segmento extremamente relevante nos planos tratamento
de uma parcela significativa da população. A osseointegração, termo utilizado
por Brenemark et al. (1997) propõe a utilização de um protocolo de trabalho
em dois estágios cirúrgicos, obedecendo a um longo período de cicatrização
óssea antes de se iniciar a uma restauração protética. Além disso, o
protocolo cirúrgico de estabilização do implante era realizado em osso
padronizadamente frezado. Por outro lado muitas evidências têm favorecido
a instalação de implantes imediatamente a extração dental no sentido de
prevenir o processo de reabsorção óssea no pós operatório bem como
preservar papila e tecidos moles de um modo geral. quando da instalação de
uma provisória imediata com ou sem carga. Objetivo: O objetivo desse
trabalho é o de relatar um caso clínico de e Implante imediatamente realizado
após extração dental com a a instalação imediata de privisórias. Relato de
caso: Paciente do gênero feminino de 27 anos com doença periodontal foi
submetida a extração dos dois Incisivos Centrais Superiores seguida de
instalação de dois implantes de plataforma 4.5 , Hexágono interno além de
provisória imediata. Resultados esperados: De acordo com a literatura e
experiências anteriores, espera-se que o procedimento mantenha a presença
de tecidos moles, especialmente papilas sadias e integridade óssea no
controle de 1 ano.
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PR013
AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE COPAIBA EM
DENTES BOVINOS CONTAMINADOS COM ENTEROCOCCUS FAECALES
CAROLINE LOPES PEREIRA VALÕES, LARISSA STELITA CANHIN
STELUTI, SUZILENE ZAMINELI DE LIMA, GRAZIELA GARRIDO MORI
PANUCCI
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.
Introdução: O hidróxido de cálcio em alguns casos não é efetivo, como em
casos de canais radiculares contaminados com Enterococcus faecallis. A
busca de novas substâncias é importante, assim o óleo de copaíba tem sido
estudado para uso intracanal. Objetivo: Esse trabalho visa avaliar a
capacidade antimicrobiana do óleo de copaíba em dentes bovinos
contaminados por Enterococcus faecalis. Materiais e métodos: Para a
realização deste trabalho utilizaremos 45 dentes bovinos unirradiculados
extraídos, com canais únicos e retos. Será realizada a abertura coronária e o
preparo biomecânico do sistema de canais radiculares, na sequência os
espécimes serão mantidos em cuba ultrassônica por 5 minutos e
esterilizados em autoclave a 121ºC por 20 minutos. Cada dente será
colocado em recipiente individual estéril contendo BHI Agar com 20ml de
suspensão contendo Enterococcus faecalis. Na sequência, os dentes serão
divididos, aleatoriamente, em 3 grupos de acordo com a substância que irá
preencher os canais radiculares grupo I (n=15): solução fisiológica, grupo II
(n=15): clorexidina a 2%, grupo III (n=15): óleo de copaíba. Em seguida, os
dentes serão colocados em recipientes próprios contendo 30ml de BHI e
serão mantidos em estufa a 37ºC, com 100% de umidade, por 10 minutos, 1
dia e 3 dias. Forma de análise dos resultados: Os valores obtidos serão
comparados estatisticamente para a determinação da atividade
antimicrobiana das substâncias avaliadas. O teste estatístico utilizado será
escolhido de acordo com a distribuição de frequência dos resultados, sendo
usado significância de 5% (p<0,05). Resultados esperados: Espera-se
determinar a capacidade antimicrobiana do óleo de copaíba sobre os
Enterococcus faecalis.
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PR014
TRATAMENTO DE AGENESIA DO INCISIVO LATERAL SUPERIOR, COM
FECHAMENTO DE ESPAÇO E REANATOMIZAÇÃO DO CANINO RELATO DE CASO
RHAWANY NASCIMENTO SANTINI, GUSTAVO SEISHO GAKIYA, JÉSSICA
CRISTINA REIS DE OLIVEIRA, LUIZ ROBERTO VENTURIM, RENATA
APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO.
Projeto de trabalho de conclusão de curso
Introdução: Os elementos dentários, principalmente os ântero-superiores,
têm papel fundamental na estética dental e qualquer alteração na sua cor,
formato, posição ou ausência, causa um sorriso estéticamente desagradável.
A ausência de dentes em desenvolvimento recebeu algumas denominações,
entre elas, anodontia e agenesia dentária. Anodontia refere-se à ausência
total de desenvolvimento dos dentes, enquanto a agenesia retrata a falta de
formação de um ou mais dentes, sendo esta bastante comum, podendo
gerar uma alteração entre os arcos dentários, comprometendo a estética e
função. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso
do tratamento de agenesia do incisivo lateral superior, com fechamento do
espaço e reanatomização do canino. Relato de caso: Paciente do sexo
feminino, 20 anos de idade, que apresenta agenesia unilateral do dente
incisivo lateral superior esquerdo, já iniciou o tratamento ortodôntico com
fechamento de espaço após exame clínico, radiográfico através de
radiografia panorâmica e análise dos modelos de gesso. Será encaminhada
para a Clínica Integrada de Odontologia da UNOESTE, onde os demais
procedimentos de dentística e periodontia serão efetuados. O paciente
assinará o termo de Conscientização Livre e Esclarecido autorizando o
tratamento e a exposição do seu caso. Resultados Esperados:
Restabelecer estética e função, procurando atender as expectativas do
paciente.
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PR015
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO USO DO MICRO-ONDAS PARA A
ESTERILIZAÇÃO DE DENTES EXTRAÍDOS
ELLEN CRISTIANE SANCHEZ MAGRO, LEONARDO MENINI RIGOLETO,
ANDRÉ RICARDO RABELLO, SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO, LIGIA
MORAES TEIXERA.
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Dentes humanos extraídos são utilizados para pesquisa e
aprendizado de procedimentos operatórios. Todavia, estes podem estar
contaminados, sendo primordial sua esterilização. Alguns métodos de
esterilização podem alterar suas propriedades físicas, químicas e biológicas.
Objetivo: Avaliar a eficácia do método de esterilização por forno de microondas em dentes extraídos em comparação a dois métodos tradicionais de
esterilização. Material e Métodos: Serão utilizados 40 incisivos inferiores
bovinos, estes serão seccionados e as raízes padronizadas com 15 mm,
realizada odontometria, instrumentação com o Sistema Protaper, irrigação
constante com hipoclorito de sódio 2,5%, e confecção de batente compatível
a lima #30. As raízes serão divididas como segue: G1- Controle (raízes não
esterilizadas); G2- Micro-ondas (raízes esterilizadas com micro-ondas por 3
minutos à potência de 650 W); G3- Óxido de etileno (raízes esterilizadas em
óxido de etileno) e G4- Autoclave (raízes esterilizadas por 12 minutos em
autoclave), para todos os grupos n=10. Com um disco diamantado serão
confeccionados sulcos, e as raízes clivadas; a superfície dentinária será
metalizada e observada em microscópio eletrônico de varredura. As imagens
serão avaliadas e atribuídos scores para alterações na dentina. Forma de
análise dos resultados: Os valores serão anotados e tabulados para
escolha do teste estatístico mais adequado para análise das médias.
Resultados esperados: Contribuir com dados que auxiliem o clínico geral,
faculdades de odontologia ou órgãos responsáveis pelo preparo e
armazenagem de dentes quanto à escolha do melhor método de esterilização
dentre aqueles aqui testados, levando-se em conta sua capacidade em não
alterar as estruturas dentinárias.
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PR016
CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL COM TRATAMENTO
ORTODÔNTICO E CIRURGIA ORTOGNÁTICA
CELESTINO SHIGUEO KIRYU, MARCELA KIMIE FUJITO, THERULY
CAROLINE GUIDORIZZI COLETE, REINALDO DE FARIA
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.
Introdução: O sorriso é uma das formas mais usadas para expressão de
sentimentos, involuntariamente ou voluntariamente. Para se ter um sorriso
ideal, o indivíduo depende de alguns fatores, como simetria e equilíbrio.
Algumas características também deverão ser levadas em conta como: cor da
pele e do dente, forma e posição dos dentes. O sorriso gengival caracterizase pela exposição da gengiva acima de três mm, cujas variações estão
relacionadas às características morfofuncionais labiais e possui diferentes
etiologias que devem ser devidamente identificadas antes do seu tratamento.
Dependendo do diagnóstico, pode envolver terapia ortodôntica, periodontal,
cirúrgica ou a associação destas. Objetivo: O objetivo desse trabalho é
relatar caso clínico de uma correção de sorriso gengival através de
tratamento ortodôntico associado à cirurgia ortognática. Relato de caso: O
caso clínico descrito neste trabalho refere-se a um paciente de gênero
masculino, melanoderma, padrão braqui-facial, portador de má oclusão de
classe III ósteo dentária, excesso maxilar vertical evidenciando assim, um
sorriso gengival. Foi proposto ao paciente tratamento ortodôntico
complementado com Cirurgia Ortognática. Para um melhor planejamento das
cirurgias e confecção do guia cirúrgico, serão fabricados modelos de gesso,
posteriormente transferido em articulador semi-ajustável. Resultados
esperados: Espera-se, na descrição deste caso clínico, que o tratamento
ortodôntico associado à Cirurgia Ortognática corrija o sorriso gengival,
proporcionando ao paciente um sorriso dentro dos padrões de normalidade.
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PR017
AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO BIODENTINE™ SOBRE
ENTEROCOCCUS FAECALIS
FERNANDA CRISTINA DIAS CONCEIÇÃO, TOMÁS SOMBINI DRUZIAN,
GRAZIELA GARRIDO MORI
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O Biodentine® é um novo material indicado para diversas
situações clínicas na Endodontia, como selamento de perfurações, tampões
apicais, entre outros. Por ser um novo material, deve-se avaliar as
propriedades antes do uso clínico de rotina. O Enterococcus faecalis,
atualmente, tem sido associado a casos de insucessos endodônticos e a
ação antimicrobiana a esse microrganismo é uma propriedade de grande
importância. Objetivo: o objetivo desse projeto será avaliar a atividadde
antimicrobiana do Biodentine™ sobre Enterococcus faecalis. Material e
métodos: Para isso, será usado o teste de contato direto modificado. Quinze
poços contendo meio de cultura BHI receberão uma suspensão de
Enterococcus faecalis. Essa suspensão será adicionada aos poços
imediatamente ou após 2 horas da colocação dos materiais testados
(Biodentine™ e MTA), perfazendo 5 grupos ao total, visto que um dos grupos
não receberão material endodôntico (controle). Os espécimes serão mantidos
em estufa a 37oC. Após 1, 3 e 7 dias, material será coletado dos poços e
semeados em placa de petri contendo BHI ágar para formação de unidades
formadoras de colônias (UFC). Forma de análise dos resultados: A
contagem das UFCs será realizada por um avaliador experiente e blindado.
Os dados obtidos serão anotados em tabelas e comparados estatisticamente
por meio do teste de Kruskall-Wallis (p<0,05). Resultados esperados:
Espera-se determinar a ação antimicrobiana do Biodentine™ sobre
Enterococcus faecalis.
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PR018
ERUPÇÃO DENTAL DECÍDUA- ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE
CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA ODONTO-BEBÊ E
UMA UBS
AMANDA CRISTINA CABRAL, ELOÁ OLIVEIRA GOMES, ISABELLA
TUDISCO PASSOS, ADILSON DE OLIVEIRA.
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: É evidente a importância que o estudo da cronologia da erupção
dentária tem para o odontopediatra, para que saiba a média de idade do
rompimento dos dentes para avaliação do diagnóstico, caso haja alterações
no desenvolvimento. As tabelas cronológicas são adotadas para avaliar o
rompimento dos elementos dentais, elas trazem informações e mostram–se,
às vezes, inadequadas quando se trata de erupção anormal. Esta
normalidade depende do equilíbrio fisiológico, onde o tempo é um fator que
pode acelerar ou retardar o fisiologismo quanto ao processo de erupção
dental. Objetivo: estudar a sequência e a cronologia da erupção dental
decídua em crianças de 0 a 3 anos de idade do programa odonto-bebê e uma
UBS no município de Presidente Prudente e compará-las às que constam na
literatura. Material e Método: visando a observação maior sobre a
periodicidade da cronologia de erupção dentre as crianças de 0 a 3 anos de
idade, a proposta da pesquisa é a de examinar um grupo de crianças dessa
faixa etária mediante a luz natural com a criança posturada no colo da mãe e
com a utilização de espátula de madeira e impressos pré definidos para as
anotações necessárias quanto aos elementos dentais presentes e/ou
ausente. Forma de análise dos resultados: Será uma pesquisa quantiqualitativa, onde a análise e o método estatístico se apresentarão de forma
simples. Os resultados mostrar-se-ão por meio de figuras. Resultados
esperados: espera-se deste trabalho estudar a sequência e a cronologia da
erupção dental decídua e compará-las às que constam na literatura.

	
  

50	
  

PR019
INFLUENCIA DO PH DA AGUA DE BEBER NA GENESE DA ALTERAÇÃO
ÓSSEA POR CÁDMIO; ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS.
CAROLINE DE SOUZA MINGOTTE, DIEGO PEREIRA CAMARGO, LETÍCIA
MIRANDA RIBAS, CINTHIA NEVES
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O cádmio (Cd) é um metal pesado natural encontrado no meio
ambiente, penetra no organismo, principalmente, por inalação e ingestão. O
cádmio estimula a diferenciação de atividades celulares no osso, induzindo o
stress e deste modo contribui para o desenvolvimento de lesão óssea.
Objetivo: Este estudo visa avaliar o efeito do pH da água de beber na
gênese da alteração óssea por cadmio através da densidade óssea na
tomografia computadorizada. Material e Método: para este estudo, serão
utilizados 90 ratos Wistar albinos, adultos, machos. Os animais serão
separados em 6 grupos: A – Composto por 15 ratos que receberão solução
de cloreto de cádmio na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B –
Composto por 15 ratos que receberão solução de cloreto de cádmio na água
de beber com pH ácido (pH 5,0); C – Composto por 15 ratos, os quais
receberão solução de cloreto de cádmio na água com pH básico (pH 8,0). D –
Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH ácido (pH 5,0);
E – Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH básico (pH
8,0); F - Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH neutro
(pH 7,0). Animais dos grupos receberão água e ração e serão sacrificados 6
meses após o início do experimento. A eutanásia será realizada e será
retirado o fêmur esquerdo dos ratos para análise de tomografia
computadorizada.
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PR020
CONHECIMENTOS DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS E AUXILIARES
(ASB’s) SOBRE BIOSSEGURANÇA NO SERVIÇO ODONTOLÓGICO
CLAUDIANE IWAMURA DOS SANTOS, KATIANE
SANTOS, RALPHO MINATTI, ADILSON DE OLIVEIRA
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

IWAMURA

DOS

Introdução: A biossegurança é um tema de grande importância para a
prática odontológica e vêm, nos últimos anos, despertando maior interesse,
em virtude da preocupação em não se contaminar com doenças
infectocontagiosas, fazendo assim, os profissionais da saúde se
preocuparem em suprir suas próprias necessidades e as de seus pacientes.
Objetivo: Este estudo tem por objetivo averiguar como se dá a aplicação das
normas contidas em protocolo de biossegurança no serviço odontológico das
Unidades Básicas de Saúde do município de Presidente Prudente, tomando
por base o protocolo da Faculdade de Odontologia. Material e Método:
Serão incluídos na pesquisa, indivíduos profissionais da saúde, de ambos os
gêneros, quando será avaliado o nível de conhecimento dos cirurgiõesdentistas e auxiliares sobre biossegurança no consultório odontológico nas
Unidades Básicas de Saúde, através do uso de questionários com questões
referentes a sua conduta frente a sua proteção e a de seus pacientes no
ambiente de trabalho. Forma de Análise dos Resultados: Os dados serão
coletados e analisados com emprego de uma análise de estatística simples,
aplicado à pesquisa quali-quantitativa e demonstrados através de figuras.
Resultados Esperados: Espera-se que os conhecimentos dos cirurgiõesdentistas e auxiliares estejam adequados para a aplicação das normas de
biossegurança no consultório odontológico das Unidades Básicas de Saúde,
considerando, no entanto, alguns fatores básicos tais como: falta de
Equipamento de Proteção Individual, falta de recursos humanos, dentre
outros.
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PR021
EXOSTOSE ÓSSEA EXUBERANTE NA VESTIBULAR DA MAXILA E
MANDÍBULA: RELATO DE CASO
HUGO TOSHIHIKO INUMA, LEANDRO DE ALMEIDA PADUA, CELSO
NEVES.
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Exostoses são protuberâncias ósseas benignas que ocorrem
frequentemente na maxila e mandíbula; a exostose pode também ser
chamada de toro; seu crescimento é lento e assintomático, exceto em
pacientes desdentados onde o uso de próteses parciais ou totais pode ser
comprometido. A exostose ou toro é uma massa óssea nodular e sua
característica histológica é de osso hiperplásico, compreendendo osso
trabecular maduro e osso cortical. A idade de surgimento da exostose varia
de 14 a 58 anos de idade com média de 29 anos, sendo uma prevalência
quanto ao gênero controvertido, alguns autores apontam maior prevalência
em homens e outros em mulheres. Objetivo: Objetivo do trabalho é relatar o
caso de um paciente que apresenta uma exostose exuberante na vestibular
da maxila e mandíbula além de revisar a literatura acerca do tema. Relato de
caso: Será relatado o caso de um paciente do gênero masculino, 64 anos de
idade, que apresentou extensas áreas e formação óssea(exostose), na
vestibular da maxila e da mandíbula com volume relativamente grande,
assintomáticas, sem alterações funcionais, porém, com comprometimento
estético no sorriso. Não se lembra com quantos anos apareceu porém foi
alertado sobre a existência destas há mais ou menos 15 anos em uma visita
de rotina a um cirurgião dentista. O paciente foi avisado dos possíveis
tratamentos e optou pelo não tratamento. Resultados esperados:
Esperamos aprender a identificar as exostoses ósseas e a contribuir com a
Odontologia com a exposição deste caso.	
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PR022
ESTUDO COMPARATIVO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA IDADE
ÓSSEA DE EKLOF & RINGERTZ E GREULICH & PYLE
CAROLINE MONTEIRO CARNELLÓS, CAROLLINA FERNANDES SEKINE,
MARYANA CORTEZ SANCHEZ, LUIZ ORBOLATO ROTTA.
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.
Introdução: A região de mão e punho tem sido a mais utilizada para a
estimativa da idade e do desenvolvimento ósseo devido a grande quantidade
de centros de ossificação. Existem vários métodos para avaliar a idade
óssea, dentre eles, os mais utilizados são: Eklof & Ringertz e Greulich & Pyle.
Objetivo: Este estudo tem como objetivo comparar os métodos de avaliação
da idade óssea de Eklof & Ringertz e Greulich & Pyle e idade cronológica
para analisar as possíveis variações dos resultados e a confiabilidade dos
métodos. Materiais e métodos: Esta pesquisa será quantitativa e cujo
critério de inclusão serão indivíduos de ambos os gêneros, sem distinção de
etnia, que tenham procurado serviço odontológico e que para diagnóstico
tenham sido solicitados exames complementares, dentre eles, radiografia de
mão e punho. Serão empregadas 150 radiografias de mão e punho, obtidas
em distintos aparelhos de radiologia. Forma de análise dos resultados: Os
dados serão tabulados, compilados, analisados estatisticamente e
demonstrados em forma de gráficos e tabelas. Resultados esperados:
Esperamos com esse trabalho poder reconhecer o método de avaliação da
idade esquelética que reúna um numero maior de vantagens.
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PR023
AVALIAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E A BIOSSEGURANÇA NOS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE
DANILO FARINA CLARET, EDUARDO ADEMAR CATANEO, MURILO
STERSI GARCIA CARDOSO, MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: O consultório odontológico é um ambiente propício ao contágio
com agentes infecciosos, capazes de causar patologias das mais simples às
mais complexas. Para evitar a contaminação, os profissionais devem adotar
medidas de biossegurança, reduzindo o risco ocupacional e a transmissão de
agentes infecciosos nos serviços de saúde. Para isso, é essencial a
padronização e manutenção das medidas de biossegurança, como forma
eficaz de redução de risco ocupacional, de infecção cruzada e transmissão
de doenças infecciosas, agrupando todos os princípios de controle de
infecção as práticas ergonômicas no desenvolvimento do exercício da
profissão e o controle dos riscos físicos e químicos. Objetivo: Este estudo
visa investigar o correto uso de substâncias químicas em biossegurança
empregada em consultórios odontológicos da rede pública municipal de
Presidente Prudente. Material e métodos: Serão entrevistados 40 cirurgiões
dentistas que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Equipes de
Saúde da Família (ESF) de Presidente Prudente, posterior à assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A entrevista com propósito
qualitativa e quantitativa segue na forma de um questionário previamente
semiestruturado. As entrevistas serão realizadas no período de Fevereiro a
Junho de 2013. Resultados Esperados: Espera-se com este trabalho
analisar o conhecimento dos Cirurgiões Dentistas sobre o uso de substâncias
químicas, no processo de desinfecção do consultório odontológico da rede
pública municipal, e com isto, orientar os profissionais de saúde para o
melhor uso dos métodos de desinfecção com substâncias químicas
adequadas.
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PR024
DISTÚRBIOS DA ERUPÇÃO DENTÁRIA EM CRIANÇAS NA DENTIÇÃO
DECÍDUA
CAROLINE MONTEIRO, FERNANDA CARVALHO, KARINE TAKAHASHI
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A relação entre erupção dentária e o aparecimento de
manifestações locais ou sistêmicas em crianças, tem sido polêmico, na
percepção de pais, profissionais de saúde e literatura. Dentre os vários
fenômenos clínicos que acompanham esse processo os principais são:
irritabilidade, salivação aumentada, febre, diarreia, gengivite, redução do
apetite, erupções cutâneas, tosse e vômitos, segundo inúmeros relatos
encontrados na literatura. Objetivo: O objetivo deste estudo será avaliar se
existe correlação entre o aparecimento de sintomas com o fenômeno de
erupção dentária e a época de início do aparecimento dos mesmos com a
cronologia de erupção dentária. Material e Método: Será realizado um
questionário para 150 mães de crianças com 18 a 48 meses de idade, do
gênero feminino e masculino que estudam na creche EMEI Jovita Terrin no
Bairro Brasil Novo, Presidente Prudente - SP. Forma de Análise dos
Resultados: Os resultados obtidos nos questionários serão coletados e
encaminhados para a avaliação em testes estatísticos. Resultados
Esperados: Espera-se que com a elaboração deste trabalho posamos
avaliar se há relação entre sintomas gerais como aumento da salivação,
diarreia, febre, inflamação gengival, irritabilidade, falta de apetite e sono
agitado com a erupção dentária, e a correlação entre o início de
aparecimento do mesmo e a cronologia eruptiva dos dentes decíduos e as
atitudes tomadas pelos responsáveis frente aos mesmos.
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PR025
CONHECIMENTO DE IDOSOS SOBRE IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS
AMANDA CURCI FONTANA, MARIANA PERES FARIAS, VIVIANNY
RODRIGUES QUEVEDO, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: A estimativa mundial de que até o ano de 2050 um quinto da
população será de idosos, esses indivíduos apresentam dentre os problemas
bucais o edentulismo. Dados relatam que devido a qualidade sua saúde
bucal, estes necessitam de tratamento odontológico, em especial
reabilitações protéticas com implantes osseointegráveis. Objetivo: Este
estudo tem por objetivo avaliar o conhecimento e expectativas da população
idosa sobre o tratamento reabilitador com implantes osseointegráveis e
adicionalmente o impacto da saúde oral atual na qualidade de vida. Material
e Método: Será realizada a aplicação de um questionário com 50 pacientes
em atendimento usuário de prótese total dupla que estarão em tratamento
nas clínicas das Disciplinas de Clínica Integrada, Odontogeriatria e Prótese
Total da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista. Serão
aplicados o questionário abordando o conhecimento dos pacientes sobre
tratamento reabilitador usando implante osseointegráveis e a sua percepção
quanto a necessidade deste tipo de tratamento e um questionário (OHIPEDENT) para avaliação da saúde oral atual e o impacto na qualidade de vida.
Forma de análise dos resultados: Os dados coletados serão abulados e
submetidos a análise exploratória dos dados e serão aplicados os testes
estatísticos adequados, usando nível de significância de 5%. Resultados
esperados: O resultado esperado de acordo com a metodologia aplicada e
dentro das limitações do estudo seja possível verificar a recepção atual da
saúde oral na qualidade de vida , se há a necessidade de educação e
divulgação sobre as características e benefícios do tratamento com implantes
osseointegráveis.
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PR026
O PAPEL DO ODONTÓLOGO JUNTO AO IDOSO COM TRANSTORNO
DEPRESSIVO: REVISÃO DE LITERATURA
DEBORAH NUNES MORATO, THAÍS FERNANDA CAÇÃO DA CRUZ,
MARINA BOULHOSA FABRIS
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Idoso é aquele que tiver 60 anos ou mais se reside em países
em desenvolvimento, e 65 anos ou mais se reside em países desenvolvidos.
A população idosa no Brasil vem aumentando consideravelmente, e traz
desafios cada vez maiores aos serviços e aos profissionais de saúde, pois
apesar de ser considerado um processo normal e gradual, leva a
deterioração endógena das capacidades funcionais do organismo. Diante
disso, a meta no atendimento à saúde deixa de ser a de apenas prolongar a
vida, mas, principalmente, a de manter a capacidade funcional do indivíduo.
Devido às alterações fisiológicas e, consequentemente, ao aparecimento das
diversas doenças crônicas, os idosos estão mais sujeitos a encontrar
ambientes sociais que variam do não responsivo ao rejeitador. Relacionado à
esses fatores aparece a depressão, onde o paciente pode mostrar
negligência com a higiene bucal e não corresponder ao tratamento
odontológico proposto. Objetivo:Apresentar a importância da assistência
odontológica na saúde bucal de idosos com transtorno depressivo.
Metodologia: Será baseada na pesquisa bibliográfica em livros e bases de
dados com uma busca on-line na literatura. Resultados esperados: Esperase obter informações sobre a atuação do odontólogo na saúde do idoso com
transtorno depressivo, considerando-se que este necessita de cuidados
especiais também quanto a saúde bucal, já que esta exerce grande influência
no aparecimento de doenças sistêmicas nesse paciente.
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PR027
TRATAMENTO ENDODONTICO DE RIZOGENESE INCOMPLETA COM
TECNICA DE REVASCULARIZAÇÃO - RELATO DE CASO CLINICO
	
  
OTÁVIO AUGUSTO VASCONCELOS IELO, MARCELO POMINI
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
	
  
Introdução: Quando temos um comprometimento pulpar ou uma necrose
pulpar associada a rizogênese incompleta, a deposição de dentina cessa,
consequentemente interrompendo a formação radicular, tornando o caso
muito mais complicado, tendo como uma das opções mais adequadas a
revascularização. Objetivo: O objetivo deste trabalho será relatar um caso
clínico de dentes com rizogênese incompleta tratados com a técnica de
revascularização com a utilização do MTA (agregado de trióxidos minerais)
como material selador radicular. Relato de Caso: Iremos realizar a
anamnese do paciente da Clínica odontológica da Unoeste , iremos realizar
exames radiográficos e clínicos. Utilizaremos como das da solução irrigador
hipoclorito de sódio a 2 % , faremos a instrumentação do canal pela técnica
de Oregon, como curativo de demora o hidróxido de cálcio com soro
fisiológico, como material selador radicular usaremos o MTA, fazendo
controle radiográfico de 6 em 6 meses. Forma de Análise dos Resultados:
Através do caso clínico apresentado, espera-se o sucesso no final do
tratamento, para que possamos concluir trabalhos futuros e com a melhoria
em casos com rizogênese incompleta, favorecendo assim, o prognostico dos
dentes que apresentem necrose pulpar com rizogênese incompleta, através
de ganho em espessura e altura das paredes dentinarias radiculares, e
divulgar a viabilidade desta técnica. Resultados Esperados: Através do
caso clínico apresentado, espera-se o sucesso no final do tratamento, para
que possamos concluir trabalhos futuros e com a melhoria em casos com
rizogênese incompleta, favorecendo assim, o prognostico dos dentes que
apresentem necrose pulpar com rizogênese incompleta.
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PR028
O PAPEL DO ODONTÓLOGO JUNTO AO IDOSO COM TRANSTORNO
DEPRESSIVO: REVISÃO DE LITERATURA
DEBORAH NUNES MORATO, THAÍS FERNANDA CAÇÃO DA CRUZ,
MARINA BOULHOSA FABRIS
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Introdução: Idoso é aquele que tiver 60 anos ou mais se reside em países
em desenvolvimento, e 65 anos ou mais se reside em países desenvolvidos.
A população idosa no Brasil vem aumentando consideravelmente, e traz
desafios cada vez maiores aos serviços e aos profissionais de saúde, pois
apesar de ser considerado um processo normal e gradual, leva a
deterioração endógena das capacidades funcionais do organismo. Diante
disso, a meta no atendimento à saúde deixa de ser a de apenas prolongar a
vida, mas, principalmente, a de manter a capacidade funcional do indivíduo.
Devido às alterações fisiológicas e, consequentemente, ao aparecimento das
diversas doenças crônicas, os idosos estão mais sujeitos a encontrar
ambientes sociais que variam do não responsivo ao rejeitador. Relacionado à
esses fatores aparece a depressão, onde o paciente pode mostrar
negligência com a higiene bucal e não corresponder ao tratamento
odontológico proposto. Objetivo: Apresentar a importância da assistência
odontológica na saúde bucal de idosos com transtorno depressivo.
Metodologia: Será baseada na pesquisa bibliográfica em livros e bases de
dados com uma busca on-line na literatura. Resultados Esperados: Esperase obter informações sobre a atuação do odontólogo na saúde do idoso com
transtorno depressivo, considerando-se que este necessita de cuidados
especiais também quanto a saúde bucal, já que esta exerce grande influência
no aparecimento de doenças sistêmicas nesse paciente.
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Menção Honrosa – Trabalhos de
Conclusão de Curso
19a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista –
UNOESTE

1o. Menção Honrosa
LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: ESTUDO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE GERAL E
BUCAL VOLTADO PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.
AMANDA ALINA DIAS
ANA CECÍLIA PAPOTTI BONILHA
CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL
TRANSTORNO HIPERCINÉTICO EM PACIENTES ESPECIAIS E SUA INTERFERÊNCIA
NA QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL.
MARIA BEATRIZ LIMA M. PEREIRA
RENATA MARIA DO AMARAL
CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS CUIDADORES
NECESSIDADES ESPECIAIS QUANTO À SAÚDE BUCAL.
PATRICIA NABHAN MOREIRA
RAYANA PEREIRA PÁDUA
ARLETE SANTOS GOMES PARIZI

DE

PACIENTES

COM

ANÁLISE DO EFEITO CLAREADOR DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM
DENTES BOVINOS ESCURECIDOS.
CARLOS AUGUSTO F. DE MORAES.
RAFAELA BARCHI GOMES.
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI

2o. Menção Honrosa
REABILITAÇÃO ESTÉTICA DE AGENESIA E DE DENTE CONÓIDE – TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR: RELATO DE CASO.
BIANCA SAYURI SHIMABUKURO.
MARLA MANOELA SILVA E SILVA.
RENATA AP. P. DE O. RICCO
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO
DA DENTIÇÃO COM A CURVA DE CRESCIMENTO PÔNDERO
ESTATURAL E IDADE ESQUELÉTICA.
ISABELA NEGRAES ROTTA
MURILO CREPALDI JARDIM
LUIS ORBOLATO ROTTA

3o. Menção Honrosa
AVALIAÇÃO CLÍNICA DE RESTAURAÇÕES CLASSE II EM RESINA COMPOSTA
MATEUS ALEXANDRE DE FARIA
ANA BEATRIZ MILLAN SASSO
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI
AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DO CIMENTO ENDODÔNTICO GUTTAFLOW®
2 EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO
CAMILA ALTAFINI NEVES DA SILVA
MAITÊ BRITO DAGUANO
GRAZIELA G. MORI PANICCI
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Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos
de Conclusão de Curso
19a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista –
UNOESTE

1o. Menção Honrosa
AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE COPAÍBA EM DENTES
BOVINOS CONTAMINADOS COM ENTERECOCCUS FAECALIS
CAROLINE LOPES VALÕES
LARISSA STELITA CANHIN
SUZILENE ZAMINELI DE LIMA
GRAZIELA G. MORI PANUCCI
ADAPTAÇÃO MARGINAL DE DIFERENTES TIPOS DE CERÂMICAS PROCESSADAS
PELA TÉCNICA CAD/CAM
DEBORAH BORDINASSI ANTUNES
ISABELLA GARGANTINI DE ALMEIDA
NATHASSYA XAVIER BRAUN
GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO

2o. Menção Honrosa
CONHECIMENTO DE IDOSOS SOBRE IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS
AMANDA CURCI FONTANA
MARIANA PERES FARIAS ,
VIVIANNY RODRIGUES QUEVEDO,
FABIANA GOUVEIA STRAIOTO

RECONSTRUÇÃO DA FRATURA DE MANDÍBULA – RELATO DE CASO
ALLANA CAMILLA SOUZA RIBEIRO
BÁRBARA RITSUKO K QUINTELA
FABIANA M. F.M. CAMARGO
DANILO LOUSADA

3o. Menção Honrosa
PRÓBIOTICOS E SEUS BENEFÍCIOS NA CAVIDADE ORAL
THOMAZ DE OLIVEIRA ALVES
CESAR WESLEY PORCELLI FILHO
LUIZ FERNANDO FERREIRA TRAVAIN
MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA
ESTUDO COMPARATIVO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA IDADE ÓSSEA DE
EKLOF & RINGERTZ E GREULICH & PYLE
CAROLINE MONTEIRO CARNELLÓS
CAROLLINA FERNANDES SEKINE
MARYANA CORTEZ SANCHEZ
LUIS O. ROTTA
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Menção Honrosa – Relatos de Caso Clínico
19a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista –
UNOESTE
FECHAMENTO TARDIO DE COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL: RELATO DE CASO
CLÍNICO
DAVID JONATHAN RODRIGUES GUSMAN
JOÃO PEDRO TUDISCO PASSOS
JOSÉ MARIA BERTÃO
ARLETE GOMES SANTOS PARIZI
PEDRO ÂNGELO CINTRA
EDISON CALIXTO DA FONSECA
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